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പല്പപി അകാരാദി 

അകആതം റുറത്തും വേദനയോട്ട 
അഖിലജഗല്്അിന്നുടയവനേ 
അഖിചേശനന്ദനനു 

അടിമ വല ഒഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ 
 അടിയാനില് വാണീടുക 
അണ്ടദകേനെ ഭയന്നവന്െറ 

അതിമഫത്തായ നി൯ ക്ല്ലനകഥ 
അതിമംഗല കാരണനേ! 
അതിരപിലെ തിരുസന്നിധി 
അതിശയ കാരുണ്വയമഹാ 
അന്തികെ പരിക ന 
അന്ത്യനാഠം സമീപമെ 
അത്ഭുതനേ യേശുനാഥാ! 
അത്ഭുതം കേളത്ജുതം കേ 
അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോ 

അനുദിനം തിരുനാമം 
അമ്പുളള പിതാവേ ! 
അമ്പൃള്ളോരേശു രക്ഷ്ധകാ 
അയ്യയ്യോ ! മഹാ ആശ്ചഷ്യം 
അയ്യ്യയ്യോ ! ഞാ൯ പാപി 
അയ്യ്യയ്യേോയെ൯ യാചനയെ 
അയ്യോ! ഏ൯ ദൈവമേ ! 
അയ്യേ: ഞാനെരു മഹാ വാപി 
അയ്യോ ! പാപീ നീ ഏനു പാടു 
അരുണോദയ സ്മയം 

അരുമതാതാ ! അയ്യൊ 

ആഴുകഠക്കുവേണ്ടി ജീപനെ 
ആത്മാവില് പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ 
ആത്മാവേ! വന്നീടുക 
ആദിതൃചന്ദ്രാദികളെ ചമച്ചവന്നു 
ആദിപരനാകുമേക ദൈപ 
ആദിപിതാപിന൯ അരുമ കുമാരാ 
ആനന്ദവുരമാനന്ദപുരമേ ! 
ആയ്യുധം ധരിപ്പി൯ ഭടരേ | 
ആരിപര ആരിവ൪ ! നിലയി 
ആലെല്ലയ്യാ ആലെല്ലയ്യാ പാടി 
ആലേചികുഞ്ഞാല് 
ആശിഷം നല്ലെ,ണമേ 
ആശ്രയമെന്തയ്യൊ 
ആശ്വസം കൌ ക മനമേ 

ഗീതം 

14 മ നിക്കായ് വിളന്ാ പാറ 
൭  ഇന്നിങ്ങെഴഴന്നു വായേ 

91 
254 
140 
289) 
32 
43 

ട്90 

ഇന്നിയും സ്ഥലമുണ്ടേ 
ഇന്നീ മംഗലം ശോഭിക്കുവാന് 
ഇന്ന നമുക്കേക ശിശു 
ഇന്നു പകര മുഴുവന 
ഇന്നു വകലിലെന്നെ 
ഇന്നും എന്നന്നേക്കും യേശു മതി 
ഇന്നേരം ്രിയ ദൈവമേ ! 
ഇന്നേരം യേശു ദേവനേ! 
ഇന്നേശുരാജനുയിത്തെഴ് ന്നേററു 
ഇക്ഷിതി നിവാസികലെ 

രം ചെറുപൈതലിനെ 
രം വരദേപനഫഹഫോ 
ഠരംയാണ്ടിഅ ആശീരപാദം 
രം സഭാന്തരെ വരണം 

തൂ ണന്നരുളമി യേശുസ്വാമി 
ഉണന്നെലലായ്യോഴ്ചം പ്രാത്ഥിക്ക 
ഉന്നതാസനാ നിന്റെറ ആപി 
ഒട ഞ്ഞു പോകുംമുമ്പവെ 

വ്രുക്കാലം കാണുമേ? എ൯ 
എങ്കേ? ചുമന്നു പോകുന്നു 
ത്ര ഏത്ര ശ്രേഷ്ടം ! 
ഏൂന്തതിശയമേ ! ഭദൈവത്തി൯ 
എന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഞാ൯! 
എന്തോരനുപിതപ്പഥേ ! 
൯ ആത്മാവേ ചിന്തിക്കുക, 
എസ കത്തുപേ | കൃവയായെന്നുടെ 
എ൯ കുന്തനിപഷ തന്നേ 

എ൯ ക്രിസ്പ൯ യോഭ്ധ വോകവാ൯ 
എന൯ ജീവന് ഞാന് നിനക്കു തന്നു 
എ൯ പവം മാപംപം 
“ഏനു പ്രിയനേശുവിത ഞാന് 
ഏ൯ പ്രിയ രക്ഷകനേ നിന്റെ 
൭൯ മനമേ |! എ൯ മുഴു ഉള്ളമേ ! 
ഛന്മേല് കനിഞ്ഞീടേണെമേ 
എ൯ യഫോവ?യേ ! പുപി 
ഏസ യേശൂ എ൯ സംഗിതം 

ഗീത ] 

190) 
2/2 
9/4 
൧2 
8 

൭0) 
0 
140 
22 
൧04. 

26 

൧12 
[ദ 
105 
499 

033 
109) 

[0 

19) 

4599 
18 
128 

ദ്ട്ഥ 
2398 
138 
426 
1/0 
192 
ട്ഥാ 
416 
449 
] 94 
2/8 
312 
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എനു രക്ഷക്നാമേശുവേ! 
എന്മെറ ജീവനാം യേശുവേ 
ഏന്റ ജീവകാലം ഞാ൯ 

എന്നക.മെ പരിക 
എന്നരികില് വന്നു 
എന്നു ഞാ൯ കണ്ടു കൊണ്ടീട്ടം 
എന്നുടെയു ള്ളം പൊഴങ്ങിഴുന്നു 

നന്നു ഒജിലെന്നും വസി.ിട്ടുവാ൯ 
എന്നെ മേയിചിടടന്നോ൯ 
എന്നോടുള്ള നി൯ സ്വ 

എപ്പോഴ്ച്ം ഞാ൯ സന്തോഷിക്കും 
- എച്ചുന്നരുഥേണഠ യ്യേശുമഫേശാ 
എഴ്ചന്നരുഗക യേശുദവ! 

൨൫ ൭.ദൈവ റുത്രനാര ? 

ഒരിക്കല് ഏവനും മരിക്കും 
ഒരു നിമിഷവും മനമ 

ഓടിവാ! കൃപയാം നദിയരികില് 
ഓക്കനി മനമേ! 
ഓഹോ ! പാവമാഗ്ശം 

കണ്ടോ കുരിശുമരത്തില്് 
കനിവു യേശുവേ 
കത്തനേ ംരംദിനം നിനെറ 

കത്തനേ ! ംരം ദിനം നീ 

കത്തനേയീപ്പകലിലെന്നെ 

കത്താ നേമിച്ച രാത്രിഭക്ഷണം 

കുത്താവിനെ നാം സ്മൃതിക്ക 

കത്താവെന്നുടെ ഇടയന് താ൯ 
കത്താപേ ! പിശ്വസിക്കുന്നേ൯ 

കരുന്നചെയ്തു, നീ 
കരുണ ചെയ്താനെന്തു താമസം 

- കരുണാക്രനാം പരനേ ! 

കരുണാവാരിധിചാകും യേശു 
കരുണാവരിധേ ക്രിസ്മോ 
കല്ലം അല്ലെടോ! കായം 

കഴലിണ കൈ തൊഴ്ഴന്നിതാ 
കാത്തുസൂക്ഷിചീടുക. ംരംപ്പകത 
കാന്താ ' താമസമെന്തഫോ ! 

കാരുണ്ട്യനാം വിശുദ്ധാത്മ 
കാരുണ്യ സാഗരമേ ! ദേവാ 

കാല്വരി മലമേത മഹാ കാ 

കാലം പാഴിത പോക്കൊല്പാ 

കുഞ്ഞാടാം ക്രിസ്നേശുവി൯ 

ഗീതം 

91 
1 
149 
റാ 
൭96റു 
10 
9/9) 
90% 
44990 
9006 
400 
188 
218 

312 

234 
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198 
902 
൫2 

ഗീതം 

ക്കുഞ്ഞാട്ടിന്െറ കല്യാണം വരുന്നേ 49, 
കുമ്പിടുന്നേനെ൯ ജീവനാഥനാം ] 279) 
ക്രരിരുട്ടിത കിടന്നീ 3 
കവ കൂവ കൃപ തന്നെ 401 
കവ ചെയ്യണെ യേശുദേവനെ 320 
കൃവലേടും ദൈവപിത്രാവേ 99൬ 
കൃപാദിനം വേഗമിതാ 9 
കേധക്ക കേ ഓര കാഫലം 402 
കേഷപ്പി൯ു ഒരു പുതു കല്പന 103. 
ക്രിസ്മൂമുമ്പില് വന്നാലത്തി ഴു 
ക്രിസ്മൂയേ ശു ശിഷ്യരുടെ കാലുകളെ 168 

ഗോതഗോഥാ മലമേല് അതാ 61 

_ചാപതാമെന്നിത ജിപന് നല്യകേ 105 

ചെയ്യും ഞാനെന്നുമിതു ഉഴ 
ചേരുവതിടം ഏതു ? 09 

ചൊന്നാ൯ ശ്രീയേശുരാജനെന്നു 2491 

ജുയഗീതം പാട്ടം നാം 425 
ജുയിക്കുമേ ! സുവിശേഷം ലോകം 19 
ജയം ജയം കൊള്ളം നാം 474 
ജ്ാതികളിശ൯ സഭയാം സഹോദരി ! 991 

ട്ട | ജാതികഠക്കെല്ലാമെ പ്ര്ഠത്ഥിക്കുന്നു 93 
മു") | ജീപജലാശയമേ കൃപാകരാ 9 
909 | ജീപനായനാകുമേശുവേ [ 

ഉ] 0 | ജീപനായകനേ മന്വേലേ 07 

4 ജീപനായകാ! ജീപനായകാ ! ടുഴറു 

91 | ജീപനേ! എ൯ ജീവനേ ! ട്ട 

ഞങ്ങടെ കൈക്ളി൯ വേലയെ 44] 

169 | ഞങ്ങടെ പ്രധാനാചായ്യനേ 0 

497 ഞങ്ങളിന൯ കത്താവേ ! ഴ് 

111) ഞങ്ങളെ രക്ഷ്ഥികു നാഥനേ റം) 

്യഞാ നിതാ വാതില്ലതനിന്നു ഴു 

171 | ഞാ൯ കത്താവിന്നായി പാഴ്ടം 400 

ല് തനയാ നിന്നുടെ പേക്കായ് 96 

181 തരിക നത്വരമഃം സ്ക്റേഹം 106 

1  തരെണമേ വരമ ശരീരി! 184 

101 താ താ സുഖം പരമനേ 300 

917  തിരുചെവി ചായിക്കേണമേ 28 

1170 | തിരുവാക്കോടേ നിനക്കേ രക്ഷ്മ 23 

50 | തിരുപേടത്തി൯ പൊരുമെ. 999 

മു | തീരാപതി ലീനോലും ഉട 

4064 ! തേ൯മധുരമതിലും സത്യവേദം 119 



ടു പല്ലവ അ കാരാ! 1 

ത്രീലോക രാജ൯ യേശേ 

ഭിപ്യമാഗ്ലഗബാല കര നം 

ടൂഃഖതാഴ്ചരയതാക്കും 

ദവകുഞ്ഞാടാകും 

ദേവദേവന്നു മ൦ഗഥല൦ 

ദേപദേവന്നു മംഗളം 

ദേവദേവ നന്ദന൯ കുരിശെടുത്തു 

ദവദ3വനേ നമെ: 

ദേവ ദേവ ശ്രേക്ടു സേവ 

ദേപനന്ദനാ വന്ദനം 

ദേവനേ ! യേശുദേവനേ മഹാ 
ദേവസുത൯ യേശുനാഥ൯ 
ദേവാ ! കരുണയില് യോ 
ദേവാ ക.ടാക്ഷിക്കക 
ദേവാത്മാഖചേ ! നിനക്കെന്നും 

ദേശം രക്ഷിക്ക ദയയുട്ള 
ദേഹം മണ്ണാക്ും മുമ്പെ 

൭ദൈവഇദ്ജും കാട്ടും 

൭ഒദൈവ താതാ വുത്ര നത 

൭ദൈവതറതാ വ ! മശിഹാ 
൭ദെവത്തിനെറ ഏകവൃത്ര൯ 
ദൈവത്തിന്നും കുഞ്ഞാളിന്നും 

ദൈവദാനമാം ൩തൃ 
ദൈവമേ! എ൯ ദൈവമേ! 
൭ദൈവമേ ! മഹാവാപിയാം 
ദൈവമേയ്വെത്രയഗാധമഫഹോ 

ഒദൈവവചനമേ ദിവ്യ 

ധുരിപ്പി൯ ആയുധങ്ങംം ധരിപ്പി൯ 

നനമ്പവേണ്ടാ ഉലകം 

നര൪ രക്ഷച്ചെട്ടവാ൯ 
നല്പദേപനേ ഞകങ്ങഗ 

നല പ്പോത തിരുവാക്കി൯ 

നസ്റയ്യനാകും യേശുനാഥ൯ 
നാഥനേ! എ൯ യേശുവേ! 
നാഥനേശുവി ന്നു സ്മൃതി ചൊരു 
നാഥാ നി വേഗം ചൊരിക 
നുശമാകുന്നേ ഞങ്ങ യ്യേശു 
നാമൂ.ക൦ം പോയീടുന്നു 
നിതൃനാകുന്ന മു) ദൈവം 

നിത്യനാം വിധി കുത്ത൯ 
നിതൃഭാഗ്യസ്ഥലമാകും 
നിതൃവന്ദനം നിനക്കു 
നിനം ക്ത വപേണെം 

ഗീതം 

റു 

൧93 
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ടി 
ക) 
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86 
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79 
44 
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൧൫88 
൭9 
149 
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1 22 
17 
99) 
0 
491] 

നിസ്തിരുമുഖശോഭയെ 
നിന നാമത്തി൯ നിമിത്തമെന്നേശു 

നി൯വചനം മഫാ മധുരം 

നി൯ വചനത്തെ ധ്യാനിപ്പം൯ 
നിന്തിരു വചനത്തിരനിന്നു 

നിന്നാത്ഥാവിനുഥടദ വരം 
നിന്െറ ഭാസരിനു മദ്ധ്യത്തില് 
നിസെറ ഫിതം പോലെയെന്നെ 

നി൯സന്നിധിയിത ദൈവമേ 
നിലയം! നിലം ! പാപിയേ ! 
നീയല്ലൊ ഞങ്ങാക്കുള്ള 

നീയൊഴികെ നീയൊഴികെ 
നീരോടയിലുഭള വ൯മൂഗത്തെയും 
നേരമാകും മുന്നെന്നിത 

പ്രദേവാ ! സ്വദ്പുരദേവാ ! 
പരനേ എന്നേശുനാഥാ 
പരനേ തിരുമുഖശോഭയി൯ 
പരനേ ! തൃക്കടകണ്ണ്ണാത 
പരനേ നിന്തിതാഃമ്പിര 
വരനേ മമ ചിത്തം 
പരനേശുവേ കരുണാനിധധ 
പരമ തനയനാകു മേശുദേവ 
പരമതാതനേ നിസറെറ 
൨രമതാതന്റെറ വദ്ധമമരുന്ന 
വരമദയാലോ പാദം 
ചരമദേവാ ! നിസ്വിലാസം 
പരമരഫ.സ്യമെ 
പരമവത്സന ഉണ്ടേ നമുക്കു 
വരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാ൯ു 
പരലോകാധിപനേ ! പരനേ 
പരിതാവപ്പെടുന്നെന്െറ 
പരി ശൂദ്ധപരനേ നിരന്തരം 
പരിശുദ്ധപരനേ സുതി നിനക്കു 
പരിശുദ്ധാത്മാവേ ജപ്പ്യോഠം 
വറവാന്൯ വരമരുളുക 
പറവിന് പഠവി൯പ്യാജാതി കോട്ട 
പാട്ടവിന൯ു പാടുപീ൯ 
പാടുവി൯ സകല ഭ്രമ]യേ ! 
പാദം വന്ദനമേ തിരലൂപ 
പുപത്തിലിരിപ്പതു മോശം 

പാപക്ഷമ ലഭിപ്പാ൯ 
പാപികളി൯ രക്ഷകന് 
പാപിക്ളി൯ ശാപം തീച്ചാ൯ 

8 | പാപി ഞാ൯ മഹാപാപി 
00 വാപി ഞാ൯ ഏന്തു ചെയ്യും 

10% 
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പാ ഓടി വാ 
പാപി ഗോതഗോഥാ മലമുകളില് 
പാപി പരന്നരികില് 
പാഹിമാം അടിയാ൯പിഴ 
പിന്നാലെ വരിക കുരിശെട്ടത്തെ൯ 
പിടുപിടുപ്പേതുമിലാതെ ഇതാ! 
വൃത്രനിത വിശ്വസിഭ്ഭന്നെല്ലാവനും 
വെന്തെക്കാസ്ൂനുഗ്രഫം 

പെന്തെക്കോസ്ിസ വല ഭനേ 
പെന്തെക്കോസ്പിസ ശക്തിയെ 
ശദവൈതലാക്കും ഞാ൯ 

പൊണന്നിനേക്കാ വില 
പൊന്നേശു .നര൪ തി ജബചി 
പ്രാത്ഥന കേശക്കേണമേ 

പ്രാര്ഥിപ്പാ൯ പഠിപ്പി. 

ന്വാലരാം അടിയക്ങളില് 

മംഗലം ജയ മാനം സ്തൂത്യവും 

മത്സരിച്ച്ടാതെ പാപി 
മനസ്സോടെ ശാച്ചമരത്തില് തൂങ്ങിയ 
മന്ദജനിവന്൯ &%ഗ്യവാ൯ 

മനുവേലനേ ദിനവും 
മനുവേലാ നീയെന്തിത്ര 
മനുവേല് മന്നവനേ ! പരനേ ! 

മനുവേല് വരുമേ വേഗാ 

മനം തിരിഞ്ഞീടുവി 

മന്നാ ന] സംസാരിക്ക 

മന്നായെ ഉജിക്ക ജീവഅപ്പമാം 

മരനെം ജയിച വീരാ 

മഹത്വപ്രഭ മരിച പ൯ക്കരിശെ 

മുഫത്വം ! മഹത്വം ! മഫത്വം ! 

മഹിമാപതി മശിഹാ 

മഹിമാസനമതില് നിന്നേശു 

മഫിമാസനാമഖിലേശ൯ 

മത്യനായി ദൈവധൃത്ര൯ 

മഠന്നുപോകാതെ നീ മനമേ : 

മറുദിപസം മഠിയമകസ 

മാട്ടി൯തൊഴ്ഴത്തിത പിറന്നിന്ന ഠ് 

മാനസമേ ശ്രീയേശുവേ ഭജ നീ 
മാനസാന്തരപ്പെടണം 

മാനുവേലി൯ സ്മൃതിയെപാടീടുപാ൯ 

മാ പരിശുദ്ധാത്മനേ ശക്തിയും 
മുന്നം പരസുത൯ 

മ൯പെ മു൯പെ നടക്ക 

മുഗം ക്കിരീടത്താല് മുറിവോറ 
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ഗീതം 
മഠിപേോറ കുഞ്ഞാടേ നിന് 102 
മത്യൂവന്ന ണയും നിനക്കു ॥ 

മോദമതി മോദം മോദം ഫേ! ൭8: 

൮.ഹോവാ വാഴ്ടിന്നു 400) 
യഹാം ദൈവം കത്തു തന്നോട്ട് ൧൫ 
യെറുശലേമിലെ ബാലകന്മരേ 29%. 
യെറുശലേമെ൯ ഇമ്പവീടെ 94 
യേശു അരികില് പരുവി൯ 988. 
യേശു അല്ലാതെ വേറെരു രക്ഷകന് 1438 
'യേശു എന്നടി സ്ഥാനം 14. 
യേശു എന്നുള്ള നാമമേ ഴു്. 
യേശു എന്നു ജില് വസിക്കില് 445 
യേശുക്രിസ്തുന൯തന്നേ പാപിക്കു 009 

യേശു താന് രക്ഷകന്, 0, 
യേശു ദേപാ ' യേശുനായകാ! ് 
യേശുനായകനേ ! സ്വാമി ! 4. 
 യേശുനായകാ ! വന്നാലും തന്നാലും 99. 
യേശുനാഥഥ൯ ജയിക്കുന്നുഫാലേല്യാ 295. 
യേശുനഥോ നി൯ കൂപയ്ക്ായ് 91 
യേശുനാഥാ പന്നീടേണം 440 
യേശുനാമം ജിവനാടം 4498 
യേശുപരസ്വാണീടും പാരിത'ഫഎങ്ങും 9 
യേശുപരാ എങ്ങും നതു സമാധാനം 209 
യേശുമഫേശനെ ഞാ൯ 2 
യേശുമഫഹോന്നതനേ 942. 
യേശുരക്ഷകനെന്െറ 401, 
യേശുരക്ഷിതാവി൯ ശിക്ഷ്യ൯ 390 
യേശുരക്ഷിതാവെനിക്കു നല 308: 
യേശുരാജന്മെഡഴ് ന്നള്ളത്തി൯ 394, 
യേശുരാജന് വരുമേ സീയോനെ 194. 

യേശുരാജാവെന്നു ജില് 42 
യേശു വരും വേശത്തില് ടു് 
യേശു വരുന്നു അതാ ശ്രീയേശു 199 
യേശപിനെ സൂതി നീ എ൯ മനമേ 5 
യേശുവിന്നരികില് വാ പാപീ 93 
യേശുവിന് തിരുമുഖമേ 454 
യേശുവി൯ ദിപൃഹിതം 409 

യേശുവിന് നാമമതെന്നുടെ 410 

യേശുവി൯ പക്ഷത്തില് നില്ലേ൯ 190 
യേശുവി പീരന്മാരേ 420, 

യേശുവി൯ സാദ്ദശ്വമെന്നില് പതിക 08 

യേശുവിന് സ്വന്തമത്രെ ഞാ൯ 11 

യേശുവിനെറ ആഴ് ഞാ൯ ഉ77 

യേശപെപെപ്പോലാവാനിനി ഉറു6. 

യേശുവെപ്പേലെ ആകുവാ൯ 40 



പല്ലവി അകാരാദി 

രയശുവേപ്പോലെരേ രക്മ്മക്൯ 

യേശുവേ രം സഭമേത 

യേശുവേ കുരുണാസനാപ്പതിയേ 

യേശുവേ! കരുണാസനാ മഹാ 

യേശുവേ! കീത്തനം 
യേശുവേ ; തിരുനാമമെത്ര മധുരം 

ര്യശുവേ ! ദാസുരാകും ഞങ്ങളെ 

യേശുവേ! നിന്നില് എ൯വിശ്വാസം 

യ്േശുമവ ! നിനെ രൂപമീയെന്െറ 
യേശുവേ ! യേശുഃവ ! ത്രിലോക 
യ്യേശുസന്നിധി മമ ഭാഗ്യം 

രചഹകനേ എന്നില് വസിക്ക . 
രക്ഷകനേ എട്ടുക്കെന്നെ 
രക്ഷകണനേ നിനക്കു കീത്തനം 
രക്ഷകന് രാജാവായ് വാഴ്ഠ്ം 

രക്ഷാകാ നിരെറ പിന്നാലെ 
രക്ഷപ്പെടഠാസ ഇതേ കാലം! 
രക്ഷിതാവിനെ കുങ്കെ പാപി ! 
രാജനു മുമ്പില് നിന്നു നാം 
രാജ രജ ദൈവ ജഴുത൯ 

രാജ രാജേന്ദ്രാ യേശുവേ 
രാജറവായ മനുവേലാ മനസ്സലിക 
രാവിലെന്നെ രക്ഷ്ധിക്ക 

ലോകധനഥമാന 

വഞ്ചകനെയെന്നിരനിന്നക്റഠി 
പന്ദനം മഹത വന്ദനം 
വന്ദനം യേശുവരാ! 
വന്ദന്ഥ വന്ദനം സത്യ 
വന്ന വസിക്ക ദേവാത്മാപേ നീ 
പന്നാവസിക്കുക വിശുഭ്ധത്ഥഠാപേ 
വന്നിടി൯ പാപികളേ ! 
വന്നീടും പരമദേവ നന്ദന൯ 
വന്നിടേണം യേശുനാഥാ 
വന്നിടേണമേ പൊന്നേശുവേ! 
വന്നു ക്പ്പി൯ സ്നേഹിതരേ 
വന്നേ൯ കാല്വരി കുരിശതിത 
വരസുന്ദര പരമണ്ഡല 
പരണം അരികെ പ്രിയ! 
വരിക ദാസരി൯ ഘീടിതിര 
വരിക നല്വരങ്ങളെ നീ] 
വരിക നഥാ ! ഈ യോഗത്തില് 
വരിക വരിക യേശു അരികില് 
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പരിക വക്ഷക്കറവു തീച്ചാ൯ 
ചരിക സുരാധിപ പരമ പരാ 

വരുന്നു നാശമയ്യോ 

വരുമേ ഉണനിരിപ്പി൯ 
വരുവി൯ ചെറു ചൈതങ്ങമേ 
വരുവി൯ നാം യഹോവായ്ുചഛ 
വരം അരു മളീടുക. പരമ ഗുരോ 
വസ്തുപോലേ ബുദ്ധി പരു 
വാനരാജനാം ര്രിയേകനേ 
വാനലോകത്തെഴ്ടന്നെള്ളിനാ൯ 
വാ രക്ഷകാ ഈ ക്രട്ടത്തിങത 
വാ വരികേശ നിന്നെ 
പാ വരിക്േേ മമ്പില് 
വാ വാ വിശുദ്ധാത്മാ! 
വിതെഷിടുക നാം സ്വഗ്ലത്തിന്െറ 
വിലയേറിയ കാലം 

2 
100 
19 
൧14 

44 8  പിശുദ്ധാത്മാവേ ! പരിക 
84  പിശുദ്ധാത്മാവേ ശുദ്ധീകരിക്കും 

വം) വിശ്വാസമോടെ നിങ്ങഠം 
299 | വിശ്വാസം തന്നരുധക 

49 | പിശ്വാസം യാവന്നുണ്ടോ 
367 | പിശ്വാസഹീനപ്പാപീ ! എ൯ 
999 | വീണ: സിയോന് കുമാരി 

| പീണ്ടും ജനിപ്പിക എന്നെ 
വീട്ടും നാം ജനിച്ചിടെണം 

968 | വീശുക ദൈവാത്മാവേ 

വേഗം എന്നരികില് വാ 
ട് വേദടത്തിര ദൈപം താ൯ 

14 വേലയ്മു, വേലയ്മുച 
ടൂ വേറൊരാശ്രയമില പാപിക്കു 

200 
1 (11 ശക്തി അത്ൃത്ഭുതമേ 
91]  ശക്തിമാ൯ ധേശുമഹ:രാജനേ 
83 ശാബതനാള ഹൊ 
190 | ശാബതാഭദിനം സ്ഥാപിച്ചരുളിയ 
൧204 | ശാലേമി൯അധിപതി വരുന്നതിനെ 
494 ശുദ്ധ ശുഭ്ധ കത്താ ദേവാ! 
28  ശരദ്ധവൃൂഫായേ ! എഴുന്നരുംകാ 
00 | ശുദ്ധവഹായേ ! പരിക 

) (5 ശുദ്ധിയുമ്ളേ%േ ധന്ൃരാം 

370 | ശോഭയേഠും നാടു 
൫ ശ്രീദേപട്ടി൯ കുടിയെ 
റു | ശ്രീേ ശുദേവം। സ്കൂതി നിനക്കു 

428  ശ്രിയേ ശുനാഥനെന്നും ജയമംഗലം 
9 | ശ്രീയേശുനാമമേ തിരുനാമം 
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൭] 

സ്സക്ല ദ്രതലമേ സക്ലാധിപതിക്കു 
സ ടത്തല് ഞാ൯ തള 

സത്യം ചൊല്വാ൯ വരം തന്നരുഗം 
സത്യഗുരോ യേശുനഥോ ! 
സത്യപരിശുദ്ധ പേദം 
സതൃവാനായ ദൈവം തസ 

സര്യവേദം ചൊല്ലീടുന്നതും 

സന്തോക്ഷമേ പരമ സന്തോക്ഷമേ 
സന്തോഷിപ്പി൯ ആഷഘോഷിപ്പി൯ 
സമയമാം രഥത്തില് ഞാ൯ 
സമാധാനം ഏകും യേശുക്രിസ്തു 
സവ്വമാനുക്ഷരേ പരന്നു 

സപവ്വവും കാടവചേശുവി൯ പാട 
സദവ്വേശ്പരാ സ്മൂത। ചെയ്തീടുവി൯ 

ഗീ ത്തം 

89 
409 
20 
3: 

110 
5 
41 
310 
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308 
18 

286 
149 
291 

സരവൃശ്വരാ ജവനാഥാ മഫേശ്വരാ 01 
സവ്വേശ്വരാ സദാ നിന്നെ 
സീയോ൯ സഭയെ കനിഞ്ഞീടെണം 

സീയോ൯ സഞ്ചാരികളേ ! 
സുഖം അരുഴ൦ക യേശൂ പരിപാലക 
സേനകളി൯ പരന൯ യഫോവാ 
സേനയി൯ യഫോവായേ ! ന 
സേവിചീടും നിന്നെ ഞാ൯ു 
സോദര രൈകൃതയില് 
സ്മൃതി.ചിടുന്നു ഞാനെ൯ 
സ്മൂതിചീടുന്നേ൯ വീണു 

414. 
വ് 
ക് 
291 
10 

201 
210 
163 
938 
10) 

114210% 01 191 7,൩൩൮ 

സ്മൂതിതിക്ങിയ വരമണ്ഡല 
സ്മൂതിസ്മുതി നിനക്കെന്നും ദേവ 
സ്തൂതിസ്കൂതി നിനക്കേ 
-സ്കതിപ്പിന൯ 1 സ്മൃതിപ്പി൯ യ 

സ്ലോര്രമനന്തം സ്പോത്രമനന്തം 

സ്ലോത്രം ചെയ്യും ഞനെന്നും 

സ്തോത്രം ചെയ്യീടടവേ൯ 
സ്തോത്രം യേശുനാഥനേ ! 
സ്തോത്രം (ശീ മനുവേലനേ 
സ്നോത്രമെന്നേശുവരാ 
സ്നോത്രമേശുപേ 
സ്നേഫമറേറാനെന്തിനു ? 
സ്നറേഫമാമേശുവേ 
സ്നറേഹവിരുന്നനുഭവിപ്പാ൯ 

സ്നേഹി തന്മാദര ! വരുവിന് 
സ്സേഫചീടെണം നിങ്ങ 

സ്വന്തം നിനക്രനി ഞാ൯ യേശു 

൨ഥലെല്ൃഫല്ലെല്ലയ്യാ മഹത്വദേവ 

ഫാ ഇതറിക മത്യാ 
ഫാ എന്തിപ്പ:ടയ്യയൊ '! ഞാ൯ 

ഫാ ക്രടി നുമെല്ലാരേം ചേന്ന 
ഫഹാലേല്പയ! ഫാലേല്യയ ! 
ഹാ വരുവി൯ പാപികേ 
ഫേ! ഫേ! പ്രിയ സ്യേഫിത 

ഗീതം. 

ല് 
11 

3127 

346 
ഉദ4റു 
26 
94. 
94 
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0 
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142 
224 
384 
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65 
300 
49 
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വങ്പട്നച് ൨ബ്വഠെ 
ക്രിസ്പിയ ഗീതങ്ങറാ 

ധപ ല്ഹ്സ്ട 

പ്രഭാതകിത്തനങ്ങള് 
ലി പന്തുവരാളി ആദിതാളം 

പല്പപി ' സീയോനെന്നുഭ്ള മേലായ മലമേലി _ 
കാത്തുസ്മക്ഷിചീടുക-ംരംപ്പകലെന്നെ താ അഭയമടിയാ൯.പ്രാപിക്കുന്നു നീ. 
കാത്തുസൂക്ഷിചീടുക__ 

ലേക. നുഭിച__പൊങള്ങി പെയിചെ൯ കാത്തിട്ടുക ദേവാ!_ സാത്താനെറയതി വ൨ സ്യ്യ ്ും ി ദേഫമെ കെ. ;ഒമന്നു_ക. യ ലാത്ത ചതിവില് വീ-ഴാതെകണ്ടേശു പേ!_ മെല്ലാം വള ന്നു ക രുണയോട്ടു 
മേഘത്രൂരണില് നീവരായ്ക്കില് വെത്തുരുക 

കം 

ച്ൃരണങദറം പേോകുമയ്യയൊ തര്രിലോ_കനാഥനേ! ൯൨. 
സാത്താ൯ ത൯ ടൂതരുമ സ്റ ദാ മരണ 
സുൃത്രവലകമെ വ൨..കിരിക്കുന്നതില് ി 
വീഴു വാനായെന്നെ _കാത്തിരിപ്പതാല_ ത്തു വ്പ്പ ഛരംപ്പകഥലി൯ വേലയ്െ_ചെയ്താനെനിക്കു പാത്രനാകുമെന്നെ പോ. റഠിയേശുവേ! നീ ക 

പ്രാപ്യിതന്നീടെനെമേ_രാത്രിയിലാക്കം 
ഗു പ്രാപ്യിപോരാ വേലവാ-ത്തുചെയ്യാനെന്നു സീനായയുലമേലുമ്ള. ഇടിഥിന്നല് ക. | പാത്ത നിയുരചതോ_ത്തേശുവേ! യെന്നെ, ഒത നടുങ്ങിടുന്നയ്യയൊ_മ ഫഹത്വമേറ്ും ത്തു 

കു കിത്തനം അടതാള ചായക്ക് 
1 അരുദോദയസമയം വരുമളവെ നയകിരണം 

സ്തരണേനുണരുക നീ മമ മനമെ സുരമണിനി൯ 
കരുണ്ണാമയി വരുവാ൯ തവ ചരനൌെ വണ്ടിയുന്നേ൯ 
ക്രുണകേര പരമാത്മജ പരിചാഫി നമസ്ധേം 

8 ആനന്ദമയാത്മന് മമ ദീനങ്ങളൊഴിച്ച 
ഞാനിന്നു നടക്കേണ്ടൊരു വഴി കാട്ടുക കണ്ണില് 
തേ നിന്ദ വരുത്തുന്നതു യാതൊന്നതു നീകി 
മേല്നിന്നു തുണകഷീടുക പരമാത്മജ ! വന്നേ, 

൪ ഇകുണ്ടവയെല മൊരു മായഷ്ലു, സമം ഞറ൯ 
ഉഗ്ക്കെണ്ടേ ചരിപ്പാ൯ തിരുവാകൃം മമ ഫുദയെ 



3) 

11. 

12 

19 

10111൦ 122245 

കൈകൊണ്ടുപജീവപിപ്പതിനായിട്ട തുണാമ്ക്ു 
ചൊതിക്കൊണ്ട ദയാലോ ജയ വരിച്ചാഫി നമസ്യേം 

രംലോകമശേഷം പശമായാലുമെനിക്ക 
ആലോകമതിത ഓഫരിയിലെദിലരിക്ട൯ 

മാലാകവെ നിങ്ദംപടി. ചേലായൊരു മാലം 

ആലോകനമാവാനരുമേകേശു നമസ്നേം 

ഉദയം ഇതുവരെ നീ പല ഭുരിതങ്ങലെഴിച്ചു 

ഫൂഭയം പരിപാലിച്ചുപകാരം പലതരുമളി 

സഭയം മമ ചിന്തിപ്പതിനകനന്ദി കലന്നു 

സതതം സ്തൂതി ചെയ്താനരുളിന്നേശു നമസ്തേ 

നങ്ങളെ ഠഴിഞ്ഞുമളമവരരേഭ്ജിഫ ലോകേ 

ഈനങ്ങലെഴിചംശിക്ഷമകിടുക നാഥാ 
വാനങ്ങമുമതി ലൂഭഭള വിശേഷങ്ങളു.മോത്താത 

മാനിപ്പതിനി മാനുഷ്ഷനെന്തേശു നമസ്യേം 

ജൂതു മാഠുമതാരും ക്രമമായ്റ്റിന്െറ നിയോഗാല് 

കഷ്ഥിപേലയുമുപയോഗമതമ്ം നരനതിനാല് 

കൃതഭോക്ഷമടതാഷിയും പ്രിയമാഗ്തീ കൂൃവചെയയു തേ 

ഫുദി മൂഡ്ധത നിക്കെന്നുടെ സകലേശ നമസ്ധ്പേം 

എപ്പോഴ് മൊരുഗ പോരു ജഡത്തേടേതുയുക്തം 

അപ്പോലെ സുഫ്ൃത്തോടു തുടന്നാലതബഭ്ധം 

എപ്പോഠം മമ ഫൂഭയാത്തരി ശമിപ്പാനിടയാവൂ 

ഇപ്പോഠം കൃവപയരു മീടുക സകലേശ നമസ്യേ. 

ഏതെ ദിലുമാപത്തുകാം "നേരിട്ടവരുമ്പേഗ 

നദീ തന്നെയതിന്നെത്തേ നിവൃത്തി ടെ ദയാ! 

എതെസെറ ബലത്തോടെതിരാമൊ നരശക്തി 

ന തന്നെ ബലം നല്ല, ണമഖിലേശ നമസ്യ്ശേം 

ഷെശ്വയ്യപുമാനന്ദപമാശ്വാസവുമകുമെ 

വിശ്വാസി കാം തമ്മില് ഒരുമിപ്പം ഛെകൃതയും 

കത്സാഹവുമാത്ഥിയ വരപ്രാപ്യിയുമെന്നും 

വിശ്വൈക സഭയ്ക്രായി വരട്ടേശു നമസ്നേം 

ലരുനാഴിക മനസ്സിന്നൊരു സുഖമില്ലഖിലേശാ 

ഖ്രുപോലെ വിചാരം മമ മനസ്സില് കയമുന്നു 

പരമാപര നീയെനെറ പി ചാരങ്ങള കററി 

പരിപാലയ സതതം പരഥീശായ നമസ്യേം 

കാരോ വഴി ഓരോ ജനമോരാതെ തിരിഞ്ഞാല് 

നേരായതിലേതെന്നറിവാനെത്ര പ്രയാസം 

തീരാതെ വരുന്നൊരു വ പാഭത്തെയകററി 

നേരായതുടിപ്പിക്ക സമസ്മേശ നമസ്തേ ' 

ഒരദായ്യം സുകൃതങ്ങളില് നരഃനറിവരാനും 

ഒയ്വാസ്തരില് സ്നേഫദുറപ്പായി വരാനും 

അവ്യജേഭയം ഭക്തി പരത പെരുകാന്ും 

സഃവ്ൃശ്വര! കനിപോടു തുണഃയ്യയശൂ നമു 

ി 

ല്യം 



സന്ധയറകി ത്തനങ്ങഠ്ഠ 3 

14 അംകം ജഡ്വമാത്മാപോടശം തുടരുന്പോഗ 

പങ്കങ്ങമെ ഴിചാത്മ പരിക്ക;ഠാരമതരുഗംക 
നിത കൃപയ ഒവററതുകൊണ്ടേ ഒരു ഗതി മെ 
എങ്കല് കൃപ ചെഷ്മീടടക സല്വേശ നമസ്പേ, 

15 അകങ്ങളടക്കുന്നതിനൊക്കാ തവ കൃപയെ 
ഇക്കണ്ടവയൊക്കെ തവ കണ്ണ്ിന്നൊരുകേഠലെ 
ടൂഷ്ടാലമടുക്കുമ്പൊ ഴതൊക്െയ്യു,മടക്കം 
ഉധക്കോമ്പതിലരുളിങ്ങു സമസ്നേശ നമസ്യേം 
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സന്ധ്യാകിത്തനങ്ങശ 
ദ പന്തുവരാളി ആദിതാളം 

മ ഉ 
ട്ടവ! 7 സേ ടലോഗിലുള്ള ജനം.വിരത്ഞു വന്നു 

ലോത്തിന് വീടഴിപ്പഠനാ-യ്യള ഞ്ഞവണ്ണം 
ഭൂതങ്ങലെരുഥി_ച്ചാത്തിതാ വരുന്നു 

രാവിലെന്നെ രക്ഷിക്ക_കരുനെയോട്_ 

പിലെന്നെ രക്ഷിക്കം 

അനുപച്ഛപി നാഥാ കനിഞ്ഞു നി൯ ടൂ-തരെ അയ. 
രാവി 

വിലെന്നെ യേശു-ടേവാ കാത്തു ദുരാ. ി 
ത്മാവി൯ വഴികളില് രാഗാഭ കല കുന്ന-ഫലസ്തയരെകഴ്ട് 

അള് വീക്ത് ശി്രീപ്- രാപി | ന്നാകെ വരുന്നിതാ-നി൯ നിയമപ്പെട്ടി_ 
യാക്കുമെന്നാത്മമിതാ_ക്രമിക്കാതെക._ 

ചരണങ്ങറം ണ്ടേങ്കയ്യദക്ുലശേ-ഖരാസൂക്ഷിഛീ _രാപി 

ക്രരിരുലാകും രാജ൯_പ്രജകളുമാ_ 4 
യരവാരത്തോടിതാ_വരുന്നു നിരാ ! യേശുഭേവാ രാവതു_പകര് പോലെ പ്ര_ 
ഭാരമെന്നിര വീഴ് _ന്നേരമഗ്നിര്തൂണ്ടി_ കാശിക്കുന്ന നിനക്കു. ഇരു ഉതും പ്ര_ 
ലേറി വന്നു ചുററും നീ പ്രകാശം തന്നി കറശ വുമൊരുപോ_ലെ ശരി ക്രരിര_ 

രാവി മേ ശുന്നില്ലനിന്നെ-ലേശലുമതാലീ_ രാവി 

ക് കാപ്പി ഏകതാളം 

യേശുനായകനേ! സ്വാമീ ് 
ദാസരോടിരാവില് പാത്തരുമേ ണമ ടി ഭവനദുഃഖത്ങ൦ം ഭ്യങ്കര-സ്വപ്പങ്ങമൂ.ം മറടും 

ചരണ.ങ്റം ചേന്നുവരാതെസ്വാഥി_ദഠസരകാത്തരുഠം_ 
പാവങ്ങശ ംരം പകത്_അടിമക ചെയ്യപ 
പറുപികരമക്കു ക്ഷമിച്ച കല്ലിക്ക സമാധാനം 4 ടൂ വ 4 

പ് ണ്ടു 

സ്വസ്ഥനിദയരു ളി_സുഖബലത്തോട ആപത്തനത്ഥങ്ങളു.ം-അടുത്തുവരാടത നീ സ്കൂതിച്ചു നിന് ഹിതം ചെയ്താ-നുനേത്തിയരു._ അലിവോടീഅടിയാരെ_കാത്തതം മു ണമ മേണെടമ 
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കിത്തനം 

അഖിലജഗത്തിന്നുടയവ്നേ 
അഖിചഗുണ്പദനായവനേ 
അടിയനോടിന്നു നീ ചെയു കൂപ 
അഖിചത്തിനും അടി ചനൊിയുന്നേന൯ 

ആകാശം സിംഹാസനവും 
അവനിപചാഭടപീഠവുമാകി 
ആകെയട്കും പാലിക്കും 
അഖിലേശ വന്ദിക്കുന്നേ൯ 

ഇന്നാഗവരെയുമള്ളെ൯ പാപം 
ഇന്നെന്നോട ക്ഷമികെ ണമേ 
ഇനിമേരു നിന്നടിയനാപാ൯ 
ഇംഗിതമടിയന്നരുമെ ണമേ 
രം നിശി ഞാനുറങ്ങന്നേരം 
രം ജീവനു കാവല നീ താ൯ 
രംഴലെ ഴി ഞ്ഞുണരുന്നേരം 
രംശസ്ത്കുതി ചെയ്യാനരുഠംക 
ഉടയവനേ ഞനുണെരുമ്വോ 
ഉടനെ റിന്നുടെ നന്മകളെ 
ഉട്ളിലറിഞ്ഞു പ്രശംസിപ്പാ൯ 
ഉന്നതനേ നീ തുണചെയ്ലു 

ഈനതയുഭ്ഭതൊഴിചെന്നെ 
ഉഷിയിലെന്നും പാലിക്ക 
ളഈട്ചുതമായ കരം നീടി 
ഈദ്ധവമതാക്ിരുളി൯ ക്രിലയെ 

ജണമടിയ൯ വീട്ടേന്ടവയെ 
കൃപയുടെ കടലേശു വീട്ടി 
കൃപയുടെ കടലേ നീയിനിമേര 
കൃവയുണ്ടാകണമേയെന്നില് 
ഹഏന്നേരപുമരിയലറിക്കൊ_ 
ഒ്ടൈന്നുടെ നേരെയഴ്ടുക്കുന്നു 

10 

11. 

19 

19 

14 

1 

ആദിതാളം 

ഏുമിയവനെന്മേല് അസ്രൂങ്ങഠം 
എഎയ്യന്നനപധി കത്താവപേ 

ഏഴികള രണ്ടെന്നു ഒള 
ഏഷ്ചനെമെ ഒെവരിക്കുള്ള 

൬ ടി ഏഴയ്മുായുധമാരിനെറ 
ഏവസ൯ഗേലിയിലെ വചനം 

ഐഐശ്വയ്യാത്മാവ യരുധടക 

ഐെൃശ്വയ്യും തവ ലോക്കും 
ഷഐ്ൈശ്വയ്യം വിശ്വാസിക്കും 
ഒമൃശ്വയ്യം തവ സഭകശുക്കും 

ഒരുവ ചെഷ്യയോരു പാപത്തല്േ 
ഒരുപോര നരരു മരിച്ചെന്നാത 
ഒരുവ൯ നിന്നുടെ കൂപമൂലം 
ഒരു ഗതി നരന്നുണ്ടായട്ലൊ 

ഓരോ നരസനത്തുക്കികളില് 
ഓരോ വിധമാഗ്റിന്െര ക്രിയ 
ഓജസ്സോടു വി മങ്ങുന്നു 
ഓ! മമ മൂഡ്ഃത നീക്കുക നീ 

ഒ്വാ തിന്ന പിക്ഷക്നിയാല് 
ഒരവ്വാസേന്തതി വലയുന്നു 
അവ്വിധമടികാകേശു കൃപാ 
ഒഷധമാഠ്ക്ിലനില്ൃക്ന്നു 

അംബരമായ്ലറേ൦നാന്ത്യദിനെ 
അംബൃവഫേ നീ പരുമപ്പേഠഠം 
അതഞ്ചാതെതിരേല്ലാ൯ നിന്നെ - 
അംശുകമടിയന്നരുമണമേ 

അക്കനിവറെറാരു യോഭാന്െറ 
അക്കര ഞാ൯ ചേരുംവരെയ്ും. 
തക്ബലചം നി യരു ഭണമേ 
തക്സഫായം നല്ലൃനെമേം 

90൮9 0 സച്ച 
സ്നോത്രഗിതങ്ങള് 

സൌരാഫഹ്യം 

പല്ലപി 
ദേവരദേവന്നു മംഥഭം--ഠഥഫാന്നതനാം 

ദേവദേവന്നു മംഥഥഒം 

ദേവട്ടുതരാകാശെ-ദിപൃഗീതങ്ങഴം പാടി 
ചരണങ്ങറം 

ആദിതാളം 

2 [യും 
സക്ചലോകങ്ങളിലെ_സവ്യഗണങ്ങമെ. 
സുഖമുടനെ പടച്ചു-സകലനാദമു.ം പാലിക്കും 

ളം മൂ [യി 

1നരഗണങ്ങ ളിന്നതി-ടൂരിതമൊഴിപ്പാനാ- 
കലയചഷ കേവലാനന്ദത്തോട്ട്_മേവിസ്തതി ചെയ്യുന്ന. ! തിരുമകനെ നരനായ് _ധരണ്ി ധി 

നിനി 

1] നരഗണം 5 മസ ഷ്ഷൃക്രടടടം: 



സ്നോത്രഗിതങ്ങസ ട് 

4. [്മാക്കാസ 5 
പാപബോധേം വരുത്തി-പാപിയെ ശുഭ്ധ_ | ആദരപോടു തന്െറ പേദവെമിവു മനു. 
പാവനാത്മാവെ നല്ല,ം_2ജീവജലാശ_. | ജാതികശക്കരു ളിയ_ ആദിനാഥനാക്കുന്ന__ 

യമം ദേവ 

തി 

സ് പല്ലപി 
അതിശയകരോണ്യയ മഫാ ദൈവമായേഠനെ_ ംരംശോ 
ആയിരം നാവി൯ വരംതാനി൯ സ്കതി പാടാ൯ 

൮ രണങ്ങറം 

നായകനേ രക്ഷകനേ നിന് കൃപയ്ക്രായി__സ്യോത്രം 
നാടറികെ പാടീട്ടവാ൯ റി തൂണയ്ക്ുണം -- നാഥാ 

] 

2 എഏഞ്ടം ബഹുമാനമുള്ള നി൯ തിരുനാമം-_ംരംശോ 
എന ഭയങ്ങഗം സമ്.ടവും നിക്കമെന്നേക്കം_നാഥാ 

പ ഇമ്പസംഗിതം തിരുപേര വാപികഠ്ടക്കെലാം_ ജീപല് 
ഇലയെന്നു വന്നവക്കു ജിവ൯ നിന നാമം__നഥാ 

4 പാപകുററം ശക്തിയധികാരവും നീക്കം_ംരംശോ 
വാപിഷാമെ൯പേക്കു രക്തം വാത്ത നി൯ വുണ്യം-_നാഥാ 

നിജ സ്വരത്താത് കാഴ്ച കേവി ശക്തി ആരോഗ്യം--എല്ലാം 
നിത്ചയം പാപിടട കിട്ടും രക്ഷകത്താവേ_നാഥാ 

6 മകളേ പാടീടടവി൯ അന്ധരേ കാണി൯__മഫാ 
ഉന്നതനാം രക്ഷകനെ വാക്ക്രികെ ഠന്ടദോടി൯__നാഥാ 

മ 

7 കോടികലായിടും സ്വദ്റവാസികമോടു_ക്രടി 
പാടി യേശുനാമസ്മൃതി ഞങ്ങള്ം കൊണ്ടാടം_നാഥാ 

ളൂ ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം 

പല്ലപി 
നിത്ൃവന്ദനം നിനക്ക_സത്യഭൈവമേ ! 
സ്യലോത്രവും ജയവും യോഗ്യ:-അതൂന്നതനേ ! 

ചരണങ്ങറം 
1 മത്യകുലത്തി൯ സ്രഷ്ജാടവ !-നിതൃപിതാപേ ! 

സത്ൃവിശ്വ സികഠം ചെയ്യും_സ്തോത്രം നിനക്കെ__ നിത്യ 

2 എത്രയോ 2_നോഫരം നിന് ൃത്യങ്ങളെ ല്ലാം 
ചത്രമതി.-ചിത്രമവ-എത്രയോ ശ്രേഷ്ടം__ നിത്വ 

9 കെറുബുകമം മ.,ദ്ധ്യേ വസിക്കം_സവൃശക്തനേ ! 
ഉവ്വിയെങ്ങും ല്യാപിചിട്ടം_നിനക്കന്നും സ്നേ ത്രം 

നോ... 
പ. ള് _ 14 പാവനാത്മാവു -- വിശുദ്ധാത്മാവും 8, ജീവജലാശയം - ജീവനെ സമുദ്രം. 

നിത്വ 



൫ ട06േ റ നമച3൯ 
4. മാനവ_കുലത്ി൯പാപം_മോചനം ചെയ്തു നേ 

ഫീനമാ_യ്ലരിശില് ചാപം_തീത്ത പരനേ! _. നിത്യ 

5 നിന്നില് വിശ്വസിക്കന്നവ_നെന്നേക്കും മോക്ഷം 
തന്നരു മഠാ൯- ഉന്നതത്തില് _ചേന്ന പരനേ നിത്യ 

൫6 സവ്യബഫഹു-മാനം സല്യ മഹത്വം സ്മൂതിയും ര്് 
സവ്വേശ്വര_നായ യഫോ_വായ്മു, താന് ആമ -- നിത്യ 

| ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം 

കരുണാകരനാം പരനേ! ശരണെം | അതിഗുണന ! ശരണും. ത്രിയേക 
കനിവിഷഫരനേ തിരുകൂപ-- ശരണും  4ആമധഖം നീക്കെണര്മേ_ കൃപാലോ 
കഠത്തരുഠക ശരണം. ത്രിയേകാ ം മൂ 

കര മല ലിഞ്ഞങീടണർമ__. കൃപാലോ റിം 
ശരണം ശരണം ശരണം ന ഥാ 

ക തിരു അരു ചൊരിക ഈ തരുണം-താതാ 

൮അരുണോദയമരുധഥം വടിവേ !_- ശരണാ । വരണം കൂവ തരണം ത്രിയേക 
അമ ഓാമേഗാവേ! ശരനെൌം | ഭൂരിതമകററണമ_- കൃപാലോ 
അരുഠാ 3വരദാ ! ശരണം ത്രിഭയകാ ല് 

ടൂആശിക്ഷമരുമെണെമ--- കൃപാചോ 
നിത്യാ! സുരപരദദവാ- ശരനെം 

ലി. സ്മൂത്യാ ഛരംശോമശിഹാ_ ശരണം 

അധിപതി വേദനാഥാ !- ശരണും | ൩ത്യാത്മാ ശരണം. ത്രിയേകാ 
ആധികംഠ .തീക്കുക താതാ. ശരണം | $പഥ്യാ വരമ്രുധംകാ__. കവലോ 

10 ഭൂപാളം, ഏകതാളം 

പരമദവാ സ്വഗ്ഗ വുരദേവാ_ബഹു ഥല്ലേലയാ പിതാവി_ന്നലേലൃയാ_നിത്വം 
പരദേവാ_പ്_ഫരദേവാ_യേശുദദപാ | ഫര്ല്പല്യയാ എങ്ങും --ഹല്ലേല്ൂയാ-ത്ത3മ൯ൂ 

ട് [രം 

എലോഫിംതിരുസുത൯ ഇ_മ്മാനുവേലിന്നും 
പരലോകം പിട്ടു-നരലോകേ-ഒരു [ദേവാ | ചോകപരലോകം എങ്ങുംഫള്ലേലൂ-യാമേ൯. 

ചെഠുബാല൯ ആയ.പരസൂതമന-യേശു- 

& 
& 

ടര് ശുഭ്ധറത്മാവിനും നിത്യം -ഫഃലലൂയാ-പരി 

തആതനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ_സുദാ ശുഭ്ധാത്മാവിനും എന്നും-ഹല്ലേലൂയാ-ത്ത 

ആനന്ദമേ നിനക്കേ വന്ദനം-യേശുദേവാ | മേന൯ം 

മ 

1. അരുണോദയമരുശ വടിവേട അരുമണാദയംപോലുഭ്ള പ്രകാശരൂപനേ. 2, വ 

രദാ _ വരത്തെ ദാനംചെയ്യുന്നവനേ. 3. ആശികും - അനുഗ്രഫംം ദും ആമയം ടൂട്ഖം 

ടും പ്ഥ്യാട ശുഭവാനേം 6. പങ്കഫരദേവാ - പാപത്തെ നിക്കുന്ന ദൈവമേം 



സ്നോത്രഗീതങ്ങള് 7 

1 ലി ആനന്ദവിലാസം 

ടു ടട 
ളു നോഹയുടെ നാഭി പണ്ടു_ന൩ര൪ 

സ്തൂതിസ്കുതി നിനക്കെന്നും ദേവാ-സ്ൃ. റ | ആകവേ പാപംചെയ്യായേതുകൊണ്ടെ 
ശക്തിഭ്ഞാനം ഭയതിങ്ങും യഹോവയ്ക്കു ലോകത്തെ വെള്ളങ്ങഗകൊണ്ടു_നാശം 

ചെയ്തുരയില് നോഫയെ രക്ഷിക്കകൊണ്ടു. 

3 
പിന്നീട്ട മാനുഷര് നിന്നെ_തന്നെ 
വന്ദന ചെയ്യാതിരുന്നൊരു കാലം 
2൩ന് മധൌ അബ്രഹാം തന്നെ_തിരു 
വന്ദനയ്ക്ുായി വിളിച്ചോരു പിതാവേ... 

[ ചവരണങ്ങറം 

ആഭിയിവലംബരം ഭൂമി_ഇവ 
ശോഭയിലാതെ പാഴായ്ക്റിടന്നപ്പോഠം 
മേദിനിയെ നളൃതാകി_ഇതിത 
ആദം ഹവ്വായെയും സൃൂക്ജിച മേവ 

ര ച്. തി 5 
നിന്ത്രിരു കല്പന തള്ജി_ അവ൪ ി ഇന്നാളില് ചോകത്തിരു ഫുങ്ങം_ഉ ള്ള. 
ചിന്തിച്ച ചെയ്യോരു കന്മഷം തീല്പ്ാ൯ മന്നരംധീന& പ്രക മെല്ലാരും 
സ്വന്ത സുതനെഴ്ടന്നെള്ളി-വരും നിന്നാമത്തില് ആശരയിച്ച_നിത്യം 
ബസ്ധമൊഴഷിക്കമെന്നരുളിയ ദേവാ. വന്ദന ചെയ്തതിന്നായരുമം ചെയ്തു... 

19 ചിത്തുതരു ആദിതാളം 

1 ആഭിത്വ-ചന്ദ്രാടികമെ_ചമച്ചവന്നു_സ്നോരം 
ബോധിച്ചതെ_ലാം ക്ഷണെത്തി ര.തികകവന്നു-_സ്ലോത്രം 

_ഏദ൯കാവില്..ആഭംഹവ്വാ-യോടട പല വൃന്ദം 
മോഭമൂടന് സൃഷ്ടിചെയു -നാഥനെന്നും -സ്പോത്രം 

2 ആദിമാ_നുഷന്൯ന് ചതിവില് _ആയതിനെ_ കണ്ടു 
ഭീതിഭവനത്തില്നിന്നു-പോവതിന_േ്ക്ൊണ്ടു 
വേദപര൯_നീതി തിക-വാവതിനായ്ക്കുണ്ടു 
ഖേദമൊഷഴി -പ്പാ൯ മരണം-ജയിചവനു_സ്പോത്രേം 

9 3ബാലഗണ_മേ! വരുവി൯_ശീലമുട൯ _ക്രഴി റു 
 കോലാഹം-/വാണ്ടികളാ_ലാലെല്പയ്യാ_പാടി 

ചേലൊട്ടവാ-ഭം വണങ്ങാ൯ _$ഗീതഥണം_ തേടി 
6 ഏോഹിംചി_താസുതനാ_ത്മാവിനെ മും-സ്മൂതിപ്പി൯ 

4 ടടൂതരെലലാം-മോദമുട൯-നാഥനെക്കൊ_ ടട ടി 
സാദരം സിം_ഫാസനത്തി൯_നാലുച്ചറദും ക്രടി 
താതസുതാ-ത്മാക്കമക്ക നത_ഗീതങ്ങളെ _പാടി 
1ശ്വേതവന്തൂ_ങ്ങം ധരിച്ച_ക്രടുന്നതു_മോടി 

൭ ശക്തിയാല് 8ച.രാചരങ്ങ_ഒകെയ്യം ഉണ്ടകോി) 
യുക്തി യാല് ത-രാതരത്രില് _ഏത്രയും ൩൨ ന്നാകി 
ഭക്തിയായ്കക-ട പ്പതിന്നു_മാഗ്ലമൊന്നുണ്ടാകി 
മുക്തിയില് ൩൨ടത്തുന്ന രരി-യേകനെന്നും-സ്പലോത്രം. 

1ം .അംബരം- ആകുശംം. ടം സന്നിധൌ മുമ്പി മും ബലഗണനം ടട ച്ൈത ങ്ങളുടെ ക്രട്ടം 4. വാണികമ -- വാക്കുകാം, ടം ഗീതഗണുംട: പാട്ടുകടു.ടെ രൂട്ടംം 6 ഏ ലോഫിം-:ദൈപവം.ം , ശ്വേതവ്ന്ത്ടും ട: വെട്ളനിലയമദ്ിം ഉം ചരാചരമങ്ങഠ 5:൩൩ ഞ്ച രിക്കുന്നവയും സഞ്ചരിക്കാത്തവയുംം 



13 ഹിന്തുസ്താന് 

1 നാഥനേ! എ൯ യേശുവേ! 
ഫല്ലേല്യാ--. ആമേ൯ 

2 താതനാം എന് ദൈവമേ! 
ഫല്ലേലൃയാ---ത്തമേ൯ 

ടാമ്(ടെ 0 22൧191 

ആദിതാളം  [ 

3 മാ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ! 

നി [നനാ 

[! സൌരാഫ്യം 

പല്ലപി 

പന്ദനം മഹത വന്ദനം_വലിയവന്നു 

പ്പന്മനം മഹത വന്ദനം 

ചരണങ്ങറം 

എന്നെന്നേ ടം നന്നാ_യിരിപ്പപനായൊട്ടും 
മുന്മമില്ലാതെ മാ_ മഹിമ സ്ര.്ജാവിന്നു--- 

ഹടല്ലല്ലയഠ--- തആമേ൯ 

4 ദൈവമേ ത്രിയകടനേ ! 
ഫജ്ലപേല്ലയാ--- ആമേ൯ 

അടതാളചായ്ക്ക്* 

ഗു 
നക്ടമതായ്യ്യോയ_നരരാംഭൂക്ജന്മാരെ 
ശിക്ടുരാക്കാ൯ വന്ന-ജഗചല്ലരിപാലന്നു.... 

വ 
|വഭൃദ്തിക്കേററ മാ_ഭൂക്ടഗുണദുള്ളോരെ 
സരഗുണുരാക്കുന്ന-സത്ൃശുഭ്ധാത്തന്നു.. 

4. 
ത്രിത്വപ്രവൃത്തികമം_ശ്രേ ദ്യൂമായ്യ്യെയ്യുന്ന 
ശ്രിത്വഗുണം ഒക്കും _ത്രിയേകനാഥന്നു---- 

രൂപകതാളം 42 ഹിനത്തുസ്താ൯ 

പ്പി 9) കൂൃപനിറഞ്ഞീടും നല് 
പ $ കിസ കത്താവേ ! ഫാലേല്പയ ! ഹാലേല്യ! ഫാലേല്ലയ ! കു 

ഹാലേല്ലൂയ! ആമമേ൯ 9 പിശുദ്ധി നല്ലീടും നത 
പരിശുദ്ധാത്മാവേ !1-_- ഹാലേല്ൃയ ! 

'ചരണങ്ദം 

1] അന്വ തിങ്ങിടും നത 44 താതസുതാത്മാവാം 
അനന്തപിതാവേ!__ ഹാലേല്പയ! ദൈവകത്തിയേക ! ഹാലേലൂയ്യ ; 

46 സുറിയാനി 

1] സേനകളി൯-പര൯ യഫോവാ 

പരിശുഭ്ധ൯_പരിശുദ്ധസ 

പരിശുഭ്ധ൯ -- ആമേ൯ 

തിരുമഹത്വം നിഞ്ഞിട്ുന്നു 

പാരിലെങ്ങും-ഫാലേല്ലയാ 

ന യാത്ത 

9 സവ്ൃശക്തന്൯_പര൯ യഹോവാ 
പരിശുദ്ധന൯ _പരിശുഭ്ധ൯ 
പരിശുദ്ധന് -- തൃമേ൯ 
ഇരുന്നവ൯ താ൯ -ജരിക്കുന്നപ൯ 
പരുന്നവ൯ താ൯-ഹാലേല്പയാം 

1 മൂശ്ശൂതി നരകം 



സ്നോതുഗിതങ്ങഠ്ഠ ടു 

7  ചിന്തുതരു ആദിതാളം 

1 അദിപര-നാകുമേക_ദൈപവരി_ശുദ്ധ൯ 
താതനായി-ടുന്നവനെ-വാക്ക്രി വന്മി-ചീടി൯ 
നീതിനി൨പോടഖിലം വാഴ്ഴമേക_നാഥ൯ 
ചേതസി വാ-സമരു മീടു_ന്നതിനാല്__സ്യോത്രം 

9 ആഭിപര_മേശസുത.ന്നാലേല്ലയാ_ഗീതം 
മോദമോടു--പാടി സദാ-ആത്തു സ്മൃതി -ചെയ്യി൯ 
സാഭരം-തപ്പാദമതില്_പീിണു വ൨ന്മ!_ഛിടി൯ 
ലേദമെല്ലാം.നീക്കി നമ്മെ-പാലനം ചെയ്യും താ൯ 

9 ജീപനദി_യിന്നുറവാം-ടൈ വശുദ്ധാത്മാവില് 
ഏവമിന്നു. സ്സറാനമേല്ലാ൯_- ആശയോട്ട_ചേരി൯ 
മേവിടി൯_- അതി൯ കരയില് ജീപവൃക്ഷം_പോലെ 
ദേവന്നു 2- ഹത്വഫലം_നല്ലിയെന്നും_വാഴീ൯ 

4 ശുദ്ധവരി-ശുദ്ധപരാ-അക്ഭൂതത്രി_യേകാ 
ഇഭ്ധരയിത_- മത്യരെ ലാം നി൯ സുതി പാ_ടീടാ൯ 
സത്യപേദ_മെങ്ങുമറി_ഞ്ഞുന്നതത്തില്_വാഴാ൯ 
നിത്ൃയനേ നി_ചെയ്തു, കൂപ ഇന്നുമെന്നും_ ആമേന്. 

318 ഹിനത്തുസ്ലാ൯ ആദിതാളം 

പല്ലപി വേദാഗമങ്ങളില് കാണും പൊരുഠം 

സമാധാനം-ഏകും യേശുക്രിസ്മു ഇരു മാഴും പൊരു൦ം_മറ കീറും പൊരും 
ഇവന് താ൯-ഇവ൯ താ൯ 

ഇവന് താ൯ .ഇവ൯ താ൯ വാനട്ടുത൪ പാടി കൊണ്ടാട്ടവാന്-_ 
ചരണങ്ങം അറി ഞ്ഞേഠ൪ തേട്ടുവാ൯_ഇടയ൪ ക്രട്ടവാന് 

നനമക്കാനന്ദ ദാഠാനമണവാലനിപന് 
അനുക്രലനിവ൯_മനു പാലനിവ൯ 6. 

ദൈവീക പാറമേരു ശ്രീയേശു നാഥ൯ 
തഭെവകൃൂവ ചൊരിയും ദ്വാരമിപ൯ സഭയെ നാട്ടിനാ൯_ക്ൃപയെ ക്രടിനാ൯ 
വരമ സാരമഥിവ൯.-.നരനംക്രരമിവ൯ 

തആദിനരന് ചെയു പാപം അറ_ [യ് | പരമാ നന്ദ മോക്ഷവഷി കാട്ടിയെ താന് 
ത്തരുഗ തആനന്മമായ്_അടിയാരസ്വന്തമാ കടം വിട്ടിയെ താ൯൨മൂടി ചൃട്ടിയെ താ൯ം 

്ട്റ നാഥനാമക്രിയ ആദിതാളം 

പല്ലപി 
സ്തൂതി കിടടന്നേ൯ വീണു സ്പതിചീടുന്നേ ൯_എതങ്ങഠം 

' അധിപനാം യേശുവിനെ സ്കൂതിച്ചീടുന്നേ൯ 

) വ രണങ്ങറം 
റ] അതിശയമുളളവനെ സ്മൂതിഛിട്ടന്നേന്_സദാ 

അളവില്ലാ വല്ലഭനെ സ്മൂതിച്ചിടുന്നേ൯ 



10 ട0ജ്ദേ 07 നസ്ധന ര് 
അതിരററ ഗുണവാനെ സ്പൂതിചിടുന്നേ൯-ദയ 
അഖിലക്കും ചെയ്യുന്നോനെ സ്കൃതിചിടുന്നേ൯ 
ഗതി തരും നായകനെ സ്തൂതികിടുന്നേ൯സീനാ 
1ഗിരിയിന്മേല് വന്നവനെ സുതിചീടുന്നേ൯.. 
മമതിമനസ്സാകെകൊണ്ടു സ്ൃതിചീടുന്നേന്_ചന്െറ 
ഭമാലെഴിച്ചു പാദം ചേന്നു സ്മൂതിചീടുന്നേ൯-_. സമൂതി' 

2 അക്ഷയനെ വക്ഷമോട്ട സ്മൃതിചിടുന്നേ൯_ ധ്വനി. 
ഘാലേലൂയ്യ്യാ പഠടികൊണ്ടെ സ്മതിഷീടുന്നേ൯ 
രക്ഷാവഷഴി കാടടിയോനെ സ്കൃതിചിടുന്നേ൯_നിത്ൃ, 
രക്ഷയി൯ കൊമ്പായവനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯ 
സാക്ഷിക്രടാതറി വോനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯_തന്െവ 
സൂക്്പമെണ്ദമെത്തുന്നോനെ സ്മൃതിഛീടുന്നേ൯ 
ലക്ഷംപേരിലുത്തമനെ സ്ത്ൃതിചീടുന്നേ൯_ ആറു 
ലക്ഷനുപ്പരാപരനെ സ്മതിചീടുന്നേ൯__ ം സ്കൂതി 

൭ ധരണ്ടിയിന൯ു രക്ഷകനെ സൂതിചീടുന്നേ൯_ബശു 
താഴ്ചയില് നടന്നവനെ സ്മൂതികിടടന്നേ൯ 
ചേര വിയത്തിററവനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯- കേണു 
സാക്ടാംഗം വീണാവനെ സ്മൂതിച്ചീടുന്നേ൯ 
മരക്കരിശേറിയോനെ സ്തൂതിചീടുന്നേ൯-എഴ$് 
മൊഴി ചൊന്നു മരിചോനെ സ്മൃതിചീടുന്നേ൯ 
മരണത്തെ വെന്നവനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯-തനെറ 
മാണടവന്മാ൪ കണ്ടവനെ സ്മൂതിചീടുന്നേന്.-- സ്മൃതി 

4 കത്താക്കമി൯ കത്താപിനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯_നിത്യം 
കഴചിണു തുണയെന്നു സ്തൂതിീടുന്നേ൯ 
സ്യോത്രം ദി നമേലൃക്ന്നോനെ സ്മൂതിചിടുന്നേ൯_ ശുദ്ധ 
സുവിശേഷനാലുട ക്ളാനെ സ്മൂതിഷീടടന്നേ൯ 

പാത്രമാകി തീക്കന്നോനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯_ജ്ഞാന 
പാട്ടുകഠ്ംക്കു നായകനെ സ്മൂതിചീടുന്നേ൯ 
രാത്രിയും, പകലുമെന്നും സ്മൂതിഛീടുന്നേന് -നിന്െറ 

രാജ്യമാകെന്നെ ദേവാ! ഞാൻ സൂതിചീടുന്നേ൯-- സ്മൃതി 

൭൫0 ഉശേനി അടതാളചായ്ക്ക് 

യേശുദദേവാ ! യേശുനായകാ! ശ്രീരയശുനാഥാ ! 
ധവ്േശുദേവാ ! യേശുനായകാ! 

ചരനണെങ്ങറം 
1 ദാസരിഃന്നഴലൊഴിച്ചട്ളില് ആനന്ദമേകും 

യേശുവേ കൃപയിന്നഷകേ! 
നാശലോകത്തില് മന്ഷ്്യ-നായുഭിച്ച മെയ്യെളിച്ചം 

3. ഗിരി --പവ്ൃതം: ടം മരിയ 

പ്ൃണ്ണുതയോട്ടക്രടി. ടും മാത ഒഷിച്ചുട മൂഃഖംതീര്ും ദും മാണ്ടവ൪ടശിഷ്യയം $ം അ 

ല് :- മൂദഖം,. 
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യേശുദഫേശനെ ഞാ൯ ചിന്തിപ്പതെ൯ 
ഉള്ളത്തിന്നാനന്ദമേ-_- 

സ്യോത്രഗിതങ്ങ 

പീശൂമതി ശോഭയുകമ്കോരു-വെദിച്ചത്ി-- 

ന്നിശനേ! ലയേശുനായകനേ--- 

ആയിരമായിരം: വാനവ3- വണങ്ങും ഡാര്്റ് 

നായിരം വേരിലുത്തമനേ ! 
കായമെട്ടത്താടി -പഠപമേററതിനെ മാറദുവാനാ- 

യ്ലരായമററുള്ളോരു അഞ്ഞാട _യ്യ്്റിര വന്ന 

മന്നവനേ ! യേശുനാഥനേ !-_- 

പാപമെല്ലാമൊഴിപ്പതിനാ-യ്യ്ിതാവില്നിന്നു 

താവമേദ്ററാരാണയിനാലെ 

ശോഭനമായ്ദയിട്ട_ട്രോരു പടചട്ട നിടട്ട- 

ററപ്പനിക്ടം ചെയ്തുതിനായി-വന്ന യേശു 

ക്രിസ്തുനേ ! മഹാവുരോഫിതാ-- 

വാതകനാകുന്ന സാത്താനെ ജയിപ്പതിന്നു 
യ്യദമകുലശേഖരനായി 
ബേതലേമെന്തുരതിര ദാവിടിനില്ലം തന്നില്ജ്ള 

കന്നിമരി തന്നുഭരത്തില് വന്നു പിറന്ന 

യേശുമഹാരാജരാജനേ_.. 

ജ്ഞാനമാഠുര് ളഠാരു ലോകത്തി _ന്നിരുള. കററി 
ചാനരാജ്ൃയത്തി൯ രഫസ്ധൃങ്ങഗം 
മാനവരിന്നു ള്ളിലാക്കി ദീനമെക്കെ ഭേദമാക്ുി 
ഫീനരെ ചേത്തു സുവിശേഷി_ച്ചെളിയവക്കു 

വന്ന യേശുവേ! പ്രവാചകാ ! 

എ ളിചശിക്ഷ്യക്മല.നാത്മാവെ നല്ലുവാ൯ സ്വ. 
സ്ഥല ചിതാവി൯ വലമമന്നോനേ ! 0 [ി 
൨] ഴ് വതായയോരടിയനു നിശ കഴലിണത്താരഭയമെന്ന്യേ 
കരലലിഞ്ഞു കൃപയിരു നടി റീ വരുന്നേരം 
കനകലോകം ചേത്തു കൊള്ള ക. 

തോടി ആദിതാളം 

പ പി ടൂ 

നാമം നിനപ്പതിന്നു__ 
ച്ചരണങ്ങറം മൂ 

ഛരംശ നടെ തിരുസന്നിധി ചേനിനി 
വിശ്രമം ചെയ്യു തന്െറ തിരു മുഖം 
കാണ്ടതത്യാനന്ദമെ--- : | സൊമൃതയുള്ളവകെ__ 

പാനസൈന്യങ്ങശരക്കും മാനുഷജ്മാതിക്കും 

ഈനമില്ലാതെ നിന്നെ വണ്ണിക്കവാ൯ 

ഗു ി 

സാഭ്ധ്യമതാകയില--- മരൃഗണങ്ങശക്കു താ൯൨ 

1ം അമലാത്മാവു -: വിശുദ്ധാത്മാവു. 

ഉള്ളം നൂറുങ്ങിരയാക്കുള്ള പ്രത്യാ 
നജ്ല പ്രസാദവും നി സപവ്വേശ_രാ 

ദൃത്ര ദയാപരന് വീഴ്ഴന്നവകേശു 
മേത്ര നല്ല ഗുണവാ൯ തേടീട്ടന്നു 

11 

യ്യേശു 

യ്യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യ്യേശു 

മാനുക്ചരക്ഷകാ നിന്നുടെ നാമംപോല് 
വാനിലും ഭൂമിയിലും ജലേ ഒരു 
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6 
കണ്ടിടും മാനവകെന്തൊരാ ഫ്ലാദം നീ 
ഉണ്ടോ നാവും പേനയും വണ്ണിക്കവാ൯ 
ആ നല്ല സന്ദഭത്തെ--- 

09 കൌശിക 

ശ്രീയേശുനാമമേ തിരുനാമം-- ഇതു 
ഭൂലോകമെങ്ങും മോദം നല്ലം നാമം 

ചരണഞ്ഞറം 

പാപികളെ രക്ഷചെയ്യുംഭിപ്യനാമം-പരി- 
താവികഠക്കാശ്വാസം നല്ലം തി നോമം 

പാപഭാരം നീകീടുടം വിശുദ്ധനാമം- പാപ 
ബന്ധനം തകത്തിടുന്ന സത്യനാമം 

യ [ഏനന്െറ 
ചുന്നിലെ പാവങ്ങലെല്ലാം തീത്ത നാമം. 
മന്മബുഭ്ധി നീക്കി ശുദ്ധി ചെയ്യു നാമം 

80268 012 22൧182 

[| 
യേശുവി൯ സ്നേഹമതെന്തെന്നു ചൊല്ലവാ൯ 
ആസ്വഴിച്ചോക്ല്ലാതെ മഠറാക്കുമ. 
സാദഭ്ധ്യമറിഞ്ഞിടടുവാ൯ 

ആദിതാളം 

ി [എന്െറ 
മല്ലനാം പിശാചിനെ ജയിച്ച നാമം. 
അല്ലലെല്ലാം ത൯ ശിരസ്സിലേററ നാമം 

൭. (തു 
ജിവനെപാപികഠംക്കായ്ചൊരിഞ്ഞനാമം_ 
ജീവനെ നല്ലിയാശ്വസിപ്പിച്ച നാമം 

നിതൃമോക്ഷപ്പഠതയെ തൂറന്നനാമം-തന്െറ 
സത്യ ഭക്തരില് പ്രമോദം നല്ലം നാമം 

് [തന്െറ 
അക്ഷയാത്മമാരി ചൊരിഞ്ഞിടും നാമം. 
വക്ഷസ്സില് പ്രജകമെ ചുമക്കും നാമം 

23 ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം 

പല്ലപി 

യേശുവേ ! തിരുനാമമെത്ര മധുരം 
ഭൂമിയിലഗതിക്കെ൯-യേശുവേ ! 

ച്ചരണങ്ങറം 

00 പ്ര. 6. ല് 

൫൩൬ 

ആശ്വസം യേശുഭവാ൯-ആരോഗും രോഗിക്കള്ളില് 

പിശ്വേ ബന്ധു നീയെന്ന്യേ-വേറാരും ഇല്ലേ സ്വാഥീ- യേശു 

ഖേദം ഒഴിക്കും ഭവാ൯_ഴീതി അകററും ഭവാ൯ 

താതന് മാതാവും €വാ൯-നിത്യം അടിമെക്്ലെൊ-- യേശു 

മന്നാ ! മന്നായം ഭവാ൯_എന്നാചായ്യ൯ രാജ നീ 

ഏന്നും സഖി ജീവ നി_എന൯ു ഭാഗ്യവും നീയല്ലോ ഡയ്വേശു 

സദേ-തമേ മലയേ !_എ൯ ലേടയം വഴി നീ 

ഏ൯ കത്താവേ ഭത്താവേ-എ൯ ജീപനും ഇടയസ൯--- യേശു 

നിക്കോപം ലക്ഷ്യം ഭവാ൯- രക്ഷ്മാസ്ഥലം ശിരസ്സ്റേ ! 

രക്ഷ്ഥാകര൯ ഗരരുവേ !_സാക്ഷി മദ്ധ്യസ്ഥനും നീ--- 

൫ ഏന്നില് നിന്നെ സ്തൂതിപ്പാ൯-ഒന്നും ത്രാണ്ടിയിങ്ങിലേ 

നിന്നെ പന്നു കണ്ടെന്നും നന്നെ പാടും അടിയ൯--- 

യേശു 

യേശു 

മം വക്ഷസ്സിത - മാവ്വിതം 
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റ് അത്തത കൂടാതെ കത്താ ചത്തിടേണം അങ്ങെന്നെ 

ഉത്യപിരിക്കുവോഭ.ം- കാഅീടേണമേ പ്രിയ൯ --- 1 യേശു 

8 നിത്യം അഗതി തിരു_സ്തോത്രം സ്വഗ്രേ ധ്വനിപ്പാ൯ 

സത്യം വിടാതെ ഓടി_എന്തും തിരുകൃപയാത-- യേശു 

044 ധനാസി ആദിതാളം 

പല്പവി 
മന്ന൪ ചക്രവത്തി കമും__വാഴ്ക്രി 
പന്ദിചിടും ,മഫാ നാമം 
വിണ്ണില് ഗീതത്തി൯ നാമം 

യേശു എന്നുമ്ള നാ2ഥധഥ-_ലോകം 
മ്ലേങ്ങം വിശേഷ നാമമേ 

അനുപളജ്ുപി 
പേദാന്തസാരനാമം 

ശരണ്ടാക്കംവാവപംനാശംവരുത്താ൯പര 
റ പുണ്യം വെരുത്ത നാമം മേശ൯ ജഗത്തില് മത്യ-വേക്ഷംധരിച്ചു വന്ന 

ഭൂവില് പ്രകാശ. നാമം യേശു 
ചതര്നണങ്ങറം 4 

മുന്നം ഗി യേല് വിണ്ട്ടുത൯-_-ചൊന്ന പിണ്മണ്ണ്ും ചേത്തിട്ടം നാമജപം 

മോക്ഷനിമ്മിതനാമമേ ൂ വിറ്ഇ്ണ്ില് കൊണ്ടോടുന്ന നാമം 
കന്നിമറിയം കേട്ട 

കാത്തി ന്നേ വിളിച്ച 
മന്നിടത്തെങ്ങും ഭാഗ്യം 

നാമനിധി പരനിശ 
ന്യായം നീതി കൃപെക്കും 
ഉണ്മയാം സാക്ഷിയായി 

വരുത്തും വല്പഭനാമം-- യേ | ഉയന്നു തൂങ്ങിയ നാമം. യേശു 
2 3 

ആരാധിപ്പാനുഭ്ള നാമം ക്കാടാകെ വെട്ടുന്ന നാമം 
പേഷ്ലും ചേയി൯പടെക്കും ഫന്നും വൃതിയതു പോല് 
ഭീതി ചേക്കുന്ന നാമം ഏറെ മധുര നാമം 

| 

ആക്കും ചൊല്ലാകുന്ന നാമം---ഛങ്ങും കല്എഉനെഞ്ചുടെക്കുന്ന നാമം__മന.- 

മൂഖപാപികശക്കും വി. തന്നില് പല സാരങ്ങധം 
മോക്ഷം നല്മയന്ന നാമം യേശു | ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം__ യേശു 

ട്ട ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 

പല്പപി 

സ്കൂതിപ്പി൯ ! സ്മൃതിപ്പി൯ ! യേശുദദവനെ_ഹല്ലെല്ൃയ്യ പാടി 
സ്തൂതിപ്പി൯ ! സ്കൃതിപ്പി൯ ! യേശുദേവനെ 

അനുപല്പപി 
സ്മൂതിപ്പി൯ ലോകത്തിന് _പാപത്തെ നീക്കവാ൯ 
അധിപനായ്ക്കന്ന- ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ__. സ്തൂതി 

ച്വരനേങ്മറം 
1 കരുനെനിണഞ്ഞ കട്ട ഭഭാനവ൯_ തനു ജനത്തി൯ കരളില് 

കരളലിഞ്ഞു കേക്കും കാതുള്ളോന്൯_ ലോക പാപച്ഛുമടിനെ 
ശിരസ്സുകൊണ്ടു .ു_മന്നൊഴിപ്പതിന്നു 
കുരിശെടുത്തു ഗോല്_ഗോഥാവില് പോയോനെ_. 

2 വഴിയും സത്യവും ജീവന്നമിവനേ_അവനരികിഷ വരുവി൯ 
വഴിയുമാശപ സ മേകമേയവ൯_പാപച്ചമടൊഴിചവ൯ 
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മഴയ്യം മഞ്ഞും പെയ്യുമ്പോലുഭ്ളില് കൃ 
പെ?ഴിയുമേ മേഘ. അ ണിരുനിന്നു പാടി 

മരിച്ചപരില്നിന്നാദ്യം ജനിചവ൯. ഭൂമിരാജാക്കനമാഒകരെ 
ഭരിച്ചവാഴ്ച മേകനായക൯൨നമ്മെ സ്ക്ലേഫിചപ൯ തിരു_ 

ച്പോരയിരു കഴ കി_നമ്മെയെല്ലാം ശുദ്ധീ_ 
കരിച പിശ്വസ്പ_സാക്ഷിയെ നിനെച്ച. 

48 ഏഴ പൊ൯നിലവി ലക്കകളു ള്ളില് _നിലയജി ധരിച്ചും 
ഏഴ് നക്ഷരം വലജയ്യിലും മാസ്യിത പൊ൯കച്ച ഫണ്ടും 

വായിലിരുമുനവാമുമഗ്നിജ്വാല 
പോലെ കട്നന്തുഭ്ള_മാനവ് മകനെ 

 കാലുക്ളുലയില് കാചിപ്പഴപ്പിച_നല പിചമ.യ്യൊത്തേതും 
ചേലോടു മുഖ € ?വമാദിത്യ൯. ശക്തിയോട്ട പ്രകാശിക്കും 

പോലെയും തല.ംമൂടി ധപ്പളപ്പഞ്ഞി 
പോലെയ്യമിരിക്ക_ന്ന ദൈവപുത്രനെ 

0൫ വലരെ വെള്ളത്തിന്നിരചിലലെം ത്തതും ശവക്കല്ലറയില് നിന്നു 
വെളിയെ മരിചോരുയിത്തുവരുവാനാ_യുക്ക വലഭമുള്ളതും 

എളിയജനം ചെ. വിക്കൊവതുമായ 
വലിയ ഗംഭീര_ശബ്ദമൂക്കേ നെ. 

7 വലിയ ഭദൈവറദ്ടതസൌ ശബ്ദവും ദേവകാഫള. വും തന്െറ 
വിളിയോടിടകലന്നു മഴങ്ങപെ വാനചേകത്തിതനിന്നേശു 

ജ്വലിക്കമഗ്നിമേ_ഘത്തിത വെമിപ്പെട്ടം 
കലങ്ങും മൂഷ്ജ൪_തന്മക ഭ.നന്മിക്കും.- 

8 മന്നവമന്നനാകുന്ന മശിഫായെ_മഫാ സേനയി൯ കത്തനേ 
മണ്ണ്ം പിണ്ണം പടചവനെ മനുപവേലെ-മനുനന്ദനനെ പര. 

നന്ദനനെ മരി_നന്മനനെ രജ. ] 
നന്ദനനെ നിങ്ങ൦ം_നന്ദിയോടട പാടി 

9 ഹള്ലേദൂയ്യാ പാടി സ്മൂതിപ്പി൯ യേശുവെ_യേശുനാമത്തിന്നു ജയം 
അഖ്ലലെല്ലാമവനകലെക ലയുമെ-യേശുരാജാവിന്നോശന്ന ! 

നലപപനാമേശു-നാഥസ വരും സ്പ 

വല്ലഭ ! യേശു ൨ വേഗം വരേണമേ 

26 ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം. 

പള്കുവി 

സ്യോത്രം ചെയ്യീടുപവേ൯ 
കരിസ്മൂുയേശുവെ : ഞാ൯ 
നിത്യം ദേവാ! നി തുണ ചെയ്യാത്-ചെയ്യുഠര--- 

ചരണങ്ങഥം 

1 ഭൂരിതങ്ങിം അവന് ത൯.- കുരുതിയില് കഴ്ഴകി 
തിരുരക്തത്താലെ൯ രക്ഷ-ചെയ്യാസ-ചെയുഠാ൯---, 

9 ധരിത്രിഴഷീപനത്തില്_-തിരുകൂപപാ ഗുണത്താര 

അരി കിരു നിന്നുപദേശം_ചെന്നാ൯-ചൊന്നാ൯--
 

സൂരി 

സ്തൂതി 

യേശു 

യേശു 

യേശു 



27 

28 

൫. ലാ 

൦ 

ന് പ്ി 

സ്പോത്രഗീതങ്ങഠര 

സ്മൃതിചേശുഗുരുവെ- ഭജ്ടിച്ചിങ്ങു വസിചാത 
നശിച്ചുപോകാതെ മോക്ഷം ചേരാം. ചേരാം. 

ക്രിസ്മവി൯ നാമം മാത്രമെ 1ഗാനം 

മര്യൂവി൯ നേരംവരെ_.എന്നും- എന്നും --- 

ധരണ്ടിവിട്ടയടരെ_പരനെ കണ്ടവനെ 

മരണൌത്തി൯പിയമ്പും സ്യലോത്രം-ചെയ്യേ൯---ചെയ്യേഷ 

മേഘംപ്പേഠ൩ ംഖ്യം- മോക്ഷ ലേോക്സംഘം 

രാഗം പാട്ടുന്നു ക്രിസ്ലി൯_സ്ോത്രം-സ്പോത്രം_ 

പൊ൯മുടികലെത്ത൯_സന്നിധൊ നിരത്തി 
മന്നവ൪മന്ന൪ സ്യോത്രം-ചെയ്യും- എന്നും -- 

അവരോടു പരനെ അനുഭിനം സ്തൂതിപ്പേന് 
മുവേലെ൯ തുണ്ടയായാത്.- ഭാഗ്യം --ഭാഗ്യഠ--- 

നിതൃപിതാവേ-സത്യസുതാത്മാ 
സ്തോത്രം നി നക്കെന്ന ഭം ആ൭മെ൯_ ആമെ൯-- 

ഡപ്പാ ആദിതാളം 

പല്ലപി 

തിതിത്ങിയ-പരമണ്ഡല സുപിശേഷകനാമം 
ശുഭമംഗല-മതിസംഭൂമ സുഖശോഭന൩_ ക്ഷേമം 

വ രണങ്ങ ഠഠ 
കരു നോകര_തിരുമാധ്യിനു വര ഭഷണ_ദേവ൯ 
ധരണീനര.നു യിരാത ഉയി_രരുമും നര ജീപവ൯__ 

അതിസുന്ദര_ശുഭശോഭ ന മഫിമാടി_ച്ചട൯ 
ക്കിതിമണ്ഡല-ഭൂരിതംപ്രതി-വനമുഠംമുടി_ ച്ചൂട൯._ 

ഭഉവനങ്ങെ-ഞൊടികൊണ്ടുമ വരുമും ബച_മുടയോ൯ 
ഭവനെ തല-അടവാ൯ ഇട കിടയാതവ൯_ തആഃയാന്൯__. 

പരിശുഭ്ധത-കൂപ സത്യ സുഭാഗ്യാദിപി_ മൂലം 
മരണത്തിനു വിധിപെട്ടവ_നുയിരേകിയ_കോചം__ 

പുണ്ചയമാനുഷ൪.ടൂതരോടു ൨൮ു.- ക്കം ഉന്നത-വാഹനന്൯ 
പുണ്യഹീനരോ_ശാനപാടി ഗ.ഥിച ഗട്ടഭ_വാഹന൯൨ 
ബലി. ക. മലഖിലങ്ങടെ_'പതിരു പസ ആ. രൂുപ൯ 
കലുഷം നര-നൊഷിവാ൯ നര_ബചി മര്യസ്വ രപ൯൨ 

സുരുട്ടി ആദിതാളം 

പച്ഛപി 
ഭേവനന്ദനാ വന്ദനം ജീവനാഥനാം 
ഭേവനന്ദനാ വന്ദനം 

15 

ത്തൃത്ഥം 

ലോക 

കന്നും 

മേോറക്ക്ഷേ 

യ്േശു- 

രേവ്വാ 

സ്കൂതി 

നത്ത് നന്ന നാനനനനത്ഞ്ത്താടത്്ത്ടകംടരിാുഷടംുളലിലിിി ത 

പം ഗാനം - പാട്ടം 3ം ധരണ്ടി 5 ഭൂമിം 
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ദേപനന്ദനനേ പി_താവി൯ വലഭഗത്തിത 

മേവിക്കൊണ്ടു ദിനവും- ടിപൃസ്മൂതികലേ തക്കം. ദേവ 

ച്ചരണങ്ങറം 

1] കന്യാനന്ദനാ വന്ദ നം-ഭൂതലെ വന്ന 
ഉന്നതാധിപാ വന്ദനം 
മന്നില് ഭൂരിതം ഏണ്ടുഴന്നു പരിതാപപ്പെ.- 
ട്ടന്ന മനുജരെക്ക- നി ഞ്ഞു വിണ്ടുകൊണ്ടൊരു-- ദേവ 

9 ഫഷോരസല്പമാം സാത്താന്െ ശിരസ്സു ചത. 
ച്ചെരു ന€ഥന പവന്ദനം 

ക്രൂരപേദനയേറദു- കുരിശില് മരിച്ചയിത്ത്തു 

പാരം ബശഥ്ുമാനം പ്യണ്ടാരോഫണമായോനെ-- ദേവ 

ടു പേദകാരണു കത്തനേ-സവ്യലോകങ്ങഗം.- 

ക്കാദികാരണാ വന്ദനം 

ട്ൂുതക്കം മനുജരി൯_ ജാതിക്കമധിച നായി 

നീതിയേട്ടേ ഭരണം-ചെയുരുമുന്നപനാം--- ദേഡ്ധ 

4 കരുണനിറഞ്ഞ കുത്താവേ_ അശുദ്ധി നിക്കാ൯ 

൭റവ തുറന്ന ഭത്താവേ , 

ദുരിതമൊഴിചെങ്ങളെ.യരികിത വിമിച്ചകൂപാ- 

പരങ്ങാം തന്നീട്ടവാ൯ നി൯-കര ലലിഞ്ഞീടണമേ- 

റ പുന്നാഗവരാളി 

പല്ലവി 

ദേപദേവനേ ! 1നമൊസ്മു 

ദേപജാതനേ! നമൊ 

ദേവ ആവിയെ ' നമൊ--- 

ജീപവാവിയെ യഫോവ 
സേ അദല്ധഠാഓാമേഗാ നമൊസ്ത്ര---ദേവ 

ചരണങ്ങറം 
1] മുവരായ൪പിയായി് മു൯ 

ആദി ആഭി കാലം വാഴം 

ടുപാവനാവീ! ൭അമലാ 
പരാപരാ ദയാപരാ-ഒരു---ദേവ 

ദേവ 

ആദിതാളം 

ആദിയായനാദിയായ് 

അരൂപിയായ് സ്വല്പിയായ് 

റനിതിപ്ൃള്നൂജ്യോതിസ്സായ് 
നിരന്തസവ്യനാഥനായി്--ഒരു--ദേവ 

ആറുലക്ഷണം തികഞ്ഞു 

വേറില്ലാ അനന്തമേ 

രിയിൽ പിറന്നു ചത്തു- 

യിത്ത ആദി അ നന്തമേ-ഒരു---ദേവ 

സ്നേഹമായ് സ്വയംഭൂവായ് 

€ന്സിമയറഠറ നന്മയേ 

ദേഫികമക്കു പിണ്ടും മോക്ഷ 

ജ്മം ഏക്കം അമ്മയേ ഒരു--- ദേവ 

ി 

൦ നമൊസ്തു--സ്ലോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. 2, ജീപവാപി -- ജീവന്െറ ഉറവം (കുളം, 

3ം ൨. പനാവി 5 പരിശുദ്ധാത്മ വും 3൦ 

യിരിക്കുന്നവ൯ം 

അമലാ - പരിശുഭ്ധനേ. $ം സ്വയംഭൂ --താന 

6ം സിമയററ -- അതിരില്ത്തം 



സ്നോത്രഗി തങ്ങ 17 

0 പല്പപി 

യേശുവിനെ സ്മൃതി നി എ൯ മനമേ യെറുശലേമരിച്ചയി൪_-ശ്രേയസ്സോടു ധരിച്ച 
മയശൂവിനെ സ്മൃതി നീ-ക്രിസ്മ--- 4 യേശു 

' പാപികശക്കരുമ തരു_വാനിഹ_വസി 
ചരണങ്ങറം  ഭീപചവഴിയെ നര_കായിഹ തെമിച__ ന്നാശമിലാ സ്വശ്ശൂ-വാസിയാം ദൈവ. ഴു വശ 

നന്ദനനാം പര. മേശ്വരനായ--- യേശ 
റ * ബോധിച്ച സകലപലും-സാധിചിടാനും 

ഗു മോഭിച്ചു രക്ഷ സം പാദിച്ചിടാനും- യേശു 
നാ ൭(ഭ നരക ധ്രി-ലോക സ്രഷ്ജാ നര. 
ദേഫികാടക്കൊരു നവ ലോകമുണ്ടാക്കം__ 

നി ി 

വപേദവചനപ്പൊരുമ-ബോധമാവാനാ 

[% യേശൂ ബാധക വൈരി നിീ_പാതനാവാനും- 
ടു വേശു 

വേതര്്ല ജനിച്ച ന-സ്രേതലേ-വമന്ര [മോശവത്സലം] 

പി । ക്ര്യാല് രൂപകതാളം: 

യേശുവേ ! യേശുവേ ! ത്രി_ചോകരാജമന ! 
ഫഹോേഗശന്നാ സ്വല്ലോക്രാജ. ന്നാലേല്യ്യാ 
ധേശുവേ ! യ്േശുഭവ ! തര്രിലേംകരാജനേ ! 

ല് ചരണങ്ങറം 
1 നാശമോ സത്താവമേ; നി_ഴലിടാതെ നി൯൨മഫഹി_ 

മഠസനെ സദാ ഭരിക്കും_നിത്ൃയരാജനേ__ ഡ്യേശു 
കോടി കോടി ദ്രൂത൪ ഗീതം-പാടി പാഴ്കീട്ടം_ എന്നും 

കു നു രി രി (കി) മോടിയായ്ക്ി൯ വറുദെ ദാസ. ത്രടി തആത്ത്വട്ടം--- ഡ്യേശുൂ 

യാ ൭ മൂഡാരാം നരക്കു മോക്ഷം-തേടിയ 1പുരാ൯_ബാലമ 
പാടുവാന൯ു രക്ഷാസന്തോഷം-നേടിയ മഫാ൯൨_ യത്തു 

൪. 

ക ആദിയും അനാദിയും നീ-ജോതിമയമേ_മത്യ 
ജാതികളെ ല്ലാരും വന്നാ_രാധന ചെയ്യും__ ധേശു 

൭ ഭൂതങ്ങകം ലോകങ്ങള് സ്തൃഷ്ടി_മാനുഷ്ഷമകഠം_സവ്വ 
ടൂതതം സ്വകലേോകരെല്ലാം_ വാഴ്ണീടുമെന്നും__ യേശു 

മേ ാശവത്സലം] 

9 സുരുട്ടി ആദിതാളം 
ക 

പല്ലവ 

ശ്രീയേശു- നാഥനെന്നും-ജയമംഗ ഒം---സത്ൃ 
ത്രിലേക-ദേവനെന്നു:- ശുഭമംഗമം 

അനുപല്ലവി 
ടി] 

ഭൂലോകത്തെ ചമെച- ര്രിചോക_ദൈവസുതാ ! 
ക്രിസ്നേശു-നാഥനെന്നും-മസംസ്മൂതി ഭവിക്ക ആമേന് ബ്ന 

വം വുരാ൯ടദൈവംം . 9. സംസ്കൃതി 5: നല്ല സ്പൂതിം 

ക 
| | 
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ചരണങ്ങറം 

31] ആദിയ്യുട൯_- അന്ത വുമി-ലാത്തവനു_മംഗമം 
ആദിയോ ദുരിതമോ യി_ല ത്തവനു.മംഗമ.ം 
നീതിസമൂഷ്യ- നായവന്നു-ജ്യോതി൪മയ_-നായവന്നു 
ഖേദഫരം- ചെഴു;വന്നു.-ഭൂതലത്തി-ലിന്നുമെന്നും-- ശ്ര 

9 പാതക. നി_വാരണീന്ന-നാതരവും-മംഗ&ം 
നീതിയെ നി_വൃത്തിചെയയ_ കത്തനെന്നും മംഗ&.൦ 
ആദിമാന_ഷ൯ പിഴചെ-പാതകത്തെ_ ഓഫരിച്ച 
ഭൂതലത്തി- ന്നായി കഷ്ജ--പേദനയെ. ല്ലാം സഹിച്ച ശര്, 

3 ശത്രരവാം പിശാചിനെ ജ-യിചവന്നു-മംഗഥഒ.ം 
മത്യൂപെ ഒ. യിച്ഛയിത്തെ- ഴന്നവന്നു-മംഗ&.൦ 
സ്വസ്ഥാനം. ചേന്നവന്നു-വിസ്പുരേം-ചെയ്ത്തതിന്നു 
തല്സ്ഥാ ന_പ്രഭാവത്തോ-ടി ക്ഷിതി വരുന്നവന്നു--- ശ്രീ. 

4 ദൈവമാം പി-താവിന്നിന്നു-മെന്നും ദിവൃ-മംഗ 2.൦ 

ദൈവസുത൯_ ആവികിന്നു-മെന്നും സ്മൂത്യ-മംഗ8.൦ 

ദൈവതാത._വുത്രനാവി-ക്കേവരാലു-മിങ്ങുമെങ്ങും 

ജീവകാല_മൊക്കെ എന്നാ-3ഭാവുകം ഭവിക ആമേ൯--- ശ്രീ, 
[മോശവത്സലം] 

ഫു ! ക്രടി നാമെഖാരും ചേന്നു 
പൂ കൊണ്ടാടണം---സ്വഗ്ഗു ] 

വാതിലാകും യേശുനാഥ൭നെ 
വാഴ്്രിപ്പാടണം 

ച്ച"ണണ്ങചാം 

1] വേദനപ്പെടം ഏഴകക്കഴിലു തീരുവാ൯-വന്നു 

ടുമേദി നിയതില് മാനുഷ്ച്യാവതാര നായിതാ- ഫാ 9 

9 വാനവമ വാട്ടിപ്പാടുന്ന കുത്തനായ താ൯-ദൂദ്ജ 

മാനവ൯ ഇരടേഠുവാ൯ ഒരടിമയായിതാ ഫാ 

5 ആഭരവറടു ഭൂമിയില് വെറിയരാം നരമ-മര- 

നെധിക്മെഴിപതിന്നു താണു ദേവനും--- ഫാ! 

4. സേനകളി൯ അധിപതി അവനെന്നാകില്ം-നര 

ജീപനെ 42 ലാനവന് തന്നുയിരിനെ വിട്ടാ൯-- ഫാ 

6 ഉദാരുനാ മരണാധിയെ മരിചറത്തിനാന്- (൫ 

മണ്ഡലത്തില് റിന്നുയിത്തു വിണ്ണിലെത്തിനാ൯-- ഫാ !; 

൫ പാപികഠക്കു പിത:വിനോടിരന്നു മോചനം നിജ 

പംദസേവക ജനങ്ങളെ. രക്ഷചെയ്യന്നോ൯--- ഫാ -- 

റമോശവത്സലം$) 

നി നി 

ടു, മേദിനി ഭൂമി 
1. അനാരതംഫലഖായ്യ്യോഴംം ഉം ഭാവൃയകം -- ഭാഗ്യം 

മം മീമ4േ --രക്ഷിപ്പാ൯ം 5൦ ദാരുണ: ഭയങ്കരമായ 
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1, കല്യാണി ഏകതാളം 

പല്ലപി 

സ്ലോത്രം യേശുനാഥനേ : മനുവേലനേ ! മനുവേചനേ ! 

ചരണങഞങ്ങഥം 
1 പാത്രഹീന-നഠകുമെന്നെ_ പാത്തു നി൯ ക.യ്യ്യാലണെച്ച 

ചേത്ത്തുകൊണ്ടെ_ നെറ ദുരിതം തീത്തു രക്ഷി കേണമേ__ സ്യോത്രം 
വിണ്ണിലുമീ- മണ്ണിലും റി-യെന്നപോല:_രു ളഫോ 
ഉന്നതനാ- കുന്ന യേശു. മന്നവരില്_മന്നനേ !__ സ്നോത്രം 

ധാ ൭ പൊന്നുലോകം_ തന്നില് നിന്നുവന്ന ജീവ_ നാഥനേ 
്ന്നപേക്ഷയ്ക്റിന്നു ചെവി തന്നു കേടടി_ടേണമേ.__. സ്ലോത്രം 

4 പാരമഴ.-ലോടഴലും-പാപിയാമെ-ഒ്നെ വെടിഞ്ഞു 
ദൂരവെ പോയിടരുതേ-ദാവിദിന൯ു കു_മഠരനേ__ സ്ലോത്രം 

5 തതേനേ ! എ൯-നാഥന..പാതക്മ സ്_മ്കേതമേ 
നീതിയോടെ ഭൂതലം വാ ബീടുവാ൯ വ_രേണമേ__ ” സ്പോത്രം 

[യുസ്മൂസ് യെ വി 

3൭ കൌശിക (കയാല്) ആദിതാളം 
പപ്പി 

ശ്രീയേശുദേവാ സൂതി നിനക്ക__അതി 
പ്രിതിയോടനുദിനം ചെയ്മീട്ടപേ൯. 

ച്വരണങറം 
1 4 [സ്വദ്ലെ 

നിത്യവും ട്മ-ത ഗണാദികള ല്__ബഫ്ു ടരയുവെ ജയി-ചതിഘോക ത്താടെ._. 
ഭക്തിപ്യവ്വം സ്മൂതി -ലഭിചീടുന്ന-_ ശ്രീ ശക്തിയോടകം വുട്ടേവസിചിടുന്ന- ശ്രീ 

ു 
മാനവവേ. ക്ഷം വന്നു ധരിച്ച__അപ_ അന്നവസ്ത്രാ-ദികമ്ം നല്കി ഏന്നും-ഹന്നെ 
മാനം ഏനികായ്-സഫിചവനാം__ ശ്ര) നന്നേ സ്മൂക്ഷിച്ച പരി_പാലിക്കുന്ന_ ശ്രീ 

6 
എന൯മൂരിതം_ നിമിത്തം നിന്തിരു_ നിനം രക്ഷകാ തിരു-നാമം കീത്തിചീടംള്_ മമ ചിന്തി വന്ഭൂരിതം_-ഏററവനാം__ ഗ്രീ പക്ഷമോടരുമു.ക-മആശിസ്സകഠം__ ശ്രീ 

[ദാവിദ് ഇസ്റ്റാക്'.ൂ 

36 പപ്പി 
മനേസുമേ ശ്രീ-യേശുവെ ഭജ ന 
മതികെട്ടു പോകാതെ 

1] _ചുരണങ്ങറം 

മന്നവമന്നവ_നന്നത നായക ബേതലപുരി ലതി_ചൊരു പശുശാചേ നന്ദനനാം മനു. മവലനെ ഏന്നും. യ്ലദജയായൊരു_നാരിയിര ജു നിച്ചേോന്__ 
15 നിണുംടരക്തംം മം ആശിസ്സറു: അനുഗ്രഹംം 
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രിടരുടെ പര_മാധികഠം തീപ്ധാസ 
ശ്രുരതയേറിന-പേദന സഹിച്ചോ൯--- 

4 
യെരുശലേംനഗരിയി- ലൂയിരു വെടിഞ്ഞു 
ഒരു കുരിശതില-ങ്ങേറി മരിചോന്൯_-- 

ഒ0മപട 01 21൧51 

9 
നരകാരിക്ഷത_തീിത്തുടനെ മു൯ 
അരുഗംപോത മൂന്നാം-ദി൨സമുയിത്തോ൯ 

നരരിവുവരനെ_-ജയിചതിഘോഷം 
പരമണ്ഡലമതി_ലേഴിയിരിപ്പോ൯-_ 

[കെ. ഐ. വദുഗീസ്.] 

31 
1 [നു 

അകിലേശ നന്ദ നൂ. അഖിലാണ്ഡനായക 

ഖണ്ഡങ്ങൾ 

ടട [രിചവനു 

ഘനപീഡ പ്ലണ്ടവനു-കാല്വരിയില് മ. 

അഖിലഗുണമ ടയോരു_പരമേശനു [വനു ദിനമ്മുന്നി ലൃയിത്തെഴ്ന്നു വന്ന പരനു [ത 

ഇഫലോകമരിര മനുജ_മകനായിവന്ന- 

സകലാധികാരമുള്ള-മനുവേലനു 

ജു യമംഥമഒ൦ം നിത്വ- ശുഭമംഗ 8.൦ 

ഹ് [ലും 
ടൂരിതാഴി യതില് വീണു-പരിതാപമോടുഴ- 

നരരോട്ടപെരുതായ- കരുണ ഏണ്ടു [നടെ 

കര ഉ ലിഞ്ഞുക നകതല.-മതില്മരുവുംതാത- 

തിരുമാവ്യ്വി ട്ടോരു- മനദവേലനു 

ജു വമഠഗ&ഒ൦ നിത്യ-ശുഭമംഗള.൦ 

ര് തലേം 

ധരണിയതിലെളിയോരു നരനായി ബേ- 

പുരിയില് തിരുവവതാരംചെജ്യവന്നു [് ളില് 

പരിചോടടപന്തിരുവ-രോടും ജ്യൂഭ നശരിക- 

തിരുമൊഴികഠം പൊഴിഞ്ഞോരു-മനുവേല 

ജുയമഠഥഗ&ൻഠ ന്ത്യ ശുൂഭമംഗജ്൦ ന 

4 [യും 

കുഷ്യരോഗതങ്ങലെയു--ചൊടിയ 
ക്കെ. 

മററും പല ദിന മുള്ജോരെയും 

മുറദും സുഖമാക്ക- ഉൃത്യൂപന്നോരകളെ.യും 

ചെട്ടെന്നുയ്ധ്ചി - മനുവേലനു 

ജയമംഗമം നിത്വ-ശുൂഭമംഗ 8൦ 

കനകതലമെഴ്ഴന്നുപിത_വലമമന്നുമദ്ധ്യസ്ഥ 

കനിപിനോട്ട ചെയ്യന്ന-മനുവേലനു 
ജയമംഗമ.ഠ നിത്യ. ശുഭമംഗ&൦ 

6 ലിചിടവപെ 
കാഫഹമ ഞ്ങധ്വ നിചിടവെ- മേഘാഗ്നിജ്വ 
വേഗമോട്ട ദൂതഗണം-പഠഞ്ഞു ൨രവെ 
ലോകാവസാനമതിത__ മേഷങ്ങ മില് കോടി 
സ്ൂയ്യനെപ്പോലെ വരും മനുവേലനു 
ജൂ റൃമംഗഥ 8൦ നിത്വ.ശുഭമംഗ 2.൦ 

[॥ [ത്തില് 
ശത്രരവാം സാത്താനെ_കെട്ടിവരി അ 99 
ഇട്ട മുദയതു -വെക്കുന്നവനു [്യിരമഠ.- 

1 ഇദ്ധ രയെ റുതുതാകി._ ഭക്തരോടിങ്ങാ- 

്ടൃത്തമമായ്യന്ന-മനുവേലനു 

ജയമംഗളം നിത്ൃ-ശുഭമംഗഭം 

8 
പരമസുതരായോക്കു-പാരിടമടകിയും 
പരമസാലേധുരി-പാരതിലിറകിയും 
പരമസന്തോഷത്ഭം_പാരത്।ത വരുത്തി 
പരിചോഴേ വാഴന്ന-മനുവേലനു 

| ജ യ്യഉഠഗ &൦-- നിത്യ ശുഭമംഗമ൦ം 

[യുസ്മുസ് യെ: സേഫ .] 

സ്്സന്മട സ്വേ 
ക്രിസ്പ്മസ്ഗിതങ്ങള് 
കര്രാല് 38 

[! 

ഇന്നു നമക്കേകശിശു ജാതനായിതാ- ചിത്രം 

ഇന്നു നമുക്കേകവൃത്ര൯ നല്ല,പ്പെടജഘോ 

ആദിതാളം ൂ മു റ 

ആധിപത്യം ആയവ൯ത൯തോളിലിരിക്കും. 

ആലോചനക്കാരനെന്നു തന്നുടെ നാമം 
അം ലി 

1 ഇദ്ധാരയെ ഈ ഭൂമിയെം 



ക്രിസ്പ് മസ്ഗിതങ്ങറ്ം 23 

£, നാരിയില് പിറന്ന ടേവ-നേറെ വേദന സഫിച്ചു 

പരിടത്തില് വന്നു ചത്തു-യിത്ത വിസ്തയം വരം---രാജരാജ ദൈവജാത൯ 

[മോശവത്സലം] 

23) ഹിത്തുസ്താന് ആദിതാളം 

പല്പപി 

അതിമംഗഥല കാരണനേ ! 
സ്മൂതിതിങ്ങിയ പരണനേ ! 

അനുപല്ലപി 

വാഴ്ചപാ൯ വിണ തുറന്നൂഴിയില് പിറന്ന 
വല്ല ഭതാരകമേ--- അതി 

ചരണങ്ങറം 

1 മതിമങ്ങിയ ഞങ്ങളെയും വിധിതിങ്ങിയോ തങ്ങളെയും-നിന്െറ 

മാ മഹത്വം ദിപ-ശ്രീത്വപ്പം കാട്ടവാ൯ വന്നുവോ ? 2റുംഗവനേ-_- അതി 

9 മുടിമന്നവ൪ മേടയെയും-മഫാ ഉന്നത വീടിനെയും-വിട്ട 
മാട്ടിടയിരു പിറ-ന്നാട്ടിഭയ൪ര തൊഴാ൯_ വന്നുവോ ? ഈ ധരയില്__ അതി 

3 തമക്കടിലുകം വെടിഞ്ഞു-പശുത്തൊടിയതില് കിടന്നു_വഹു 
കാഠറുമഞ്ഞി൯ കഠി-നത്തിലുംപ്പെടട മാ-കക്ടം സഹിച്ചുവോ ? നീ അതി 

- 4 മൂക്പേഡ്കുണം ഓടുവാനും-ശിഷ്ടർവായ്ക്റണാ പാടുവാനും നിന്നെ 
പിന്തുടരുന്നവ൪_തുമ്പമെന്നെ വാഴാ൯- ഏററ നി൯ കോലമിതോ ?__ അതി 

$ ഏല്ലാ പാപങ്ങളു.മകലാ൯_ ജിവദേവവരം ലഭിപ്പാ൯_ംരം നിന് 
പാുങ്ങെന്ന്പെ ലേറൊന്നും-വുംഗവാ നിന്തിരു_മേനിക്കു കണ്ടീലയോ ?__ അരി 

[ദാവീടു ഇസ്യാക്കി 
 ാത്ത്തതത്തത്തെ 

ക്് ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം 
റ് [വാന് 4 
നര൪ രക്ഷപെടുവാ൯-തിരുജീപ൯വെടി.- മൃത്യു ഇലാത്തോ൯-നിതൃനും ആയോന് 
ഡ്രരണിയിത യേശുദദേവ൯ മല്്യനായ് പാരിടത്തിൽ 
വന്നാ൯ വന്നാ൯- നെഞ്ചേ! വന്നുന്ദേ വന്നാ൯-- നെഞ്ചേ | 

ം ൭ 
വാനത്തി൯ രാജന് സേന 8.ഠംകീശന്൯ ശാപങ്ങ തീച്്രാ൯-വാഴഴ്െങ്ങും ചേദ്്ാന് 
ജഞ്താനസല്ഗുരുനാഥ൯ ദേവനു മാനുഷ്ഷ്യനായി 
പവന്നാന് വന്നാന്൯.... നെഞ്ചേ : | വന്നാ൯ വന്നാ൯__ നെഞ്ചേ ; 

റ 0 
ദൈവപിതാവി൯-ഭിപ്യകുമാര൯ ആശെക്കു യോഗ്യ൯-യേശു ഏ൯ പ്രിയന് 
ഭൂവില് ത൯ ഹിതം ചൊല്ലാന് മോശനാശങ്ങഠം തീല്പാ൯ 
വന്നു൯ വന്നാ൯ നെഞ്ചേ ! | വന്നാ൯ വന്ന;ത൨_ നെഞ്ചേ! 

 ഷ്ജ്: [മേഗശവത്സലം]. 
ത്ത 

ത്തത്തത്തുനത്ത്ത്്്ത് വം വരം ട- ഗ്രേഷ്ടംം ടം വൃഠഗവ൯ട- ശ്രേഷ്ട൯ം 



4 ന്ത ആവ 

!. 19) ആഹരി ആദിതാളം 

1 ഉള പ്രഭാവം വെടിഞ്ഞു 

അതൃന്നതാ ദൈവസുതാ സ്വാഥീ---ഭവാ൯ ലു 
അടിമയെപ്പ്പോല് വുത്രടട്ടിത  എണ്ണമെന്ന്യേ ടൂതസംഡം ( ഭവാന് 
അവതരിചതതിശയമേ നാഥാ! നും ഴ്വ 

ഥു ര എങ്ങും പ്യാപിയായിരിക്കെ 
ആക്കും അടുപ്പ 1അരിതാം | എന്നെപ്പേല് ജഡം ധരിച്ചോ നാഥാ! 
ആനന്ദമേ ക്ഷമഫിമ ഏലാം___ഭവാ 

] 
| 

അര്ഭുതനേ യേശുന:ഥാം  പൂല്ലിലുറങ്ങാ൯ തുനിഞ്ഞോ & നാഥാ! 

| 
ു 

; 
ആകവെ വിട്ടിങ്ങു വന്നു ധ 
യാചകനെപ്പേലേദിചചോ ? നഠഥാ ഓടിവന്നോ എ൯ നിമിത്തം [ഭവാ൯ 

) 
$ 

ടു ഒത്തലിഞ്ഞോ നില് മനമെ൯-സ്വാമീ 
ഉന്നതാ ! മഫേശ്വരനേ! ലി ഓരടിമ പോര നിലത്തില് 
ഉയാക്കരുണ ഏറിയതാലലലോ-ടവാ൯ മുഭാമനയില തെ പള്ജികൊണ്ടോ ? 

[മോശവത്സലം്] 

46 പരാളി ആദിതാളം 

[] [ദേവ൯ 8 [കരിസ്മ 
അന്തം കേളത്ജഭുതം കേഠം_3ദേശികരേ- ദാപീദിനെറ പട്ടനെത്തിത_-ദേശികരേ- 
ഇഭവി പിറന്ന ചെയ്യി_ ആലെലൂയ്യാ ദേവനവതാരനായി- ആലെലുൃയ്യാ 

മു [സ്ഥ ക [സി 
ത്തട്ടിടയരാറ ഞങഞ്ങാക്കേ_ ദേശി കരേ. ഉന്നതത്തില് ലൈവത്തിന്നു. ദേശികരേറ 

ക്രട്ടമെഖലാം കാണുപ്പെട്ടേര- ആലെല്ൂയ്യാ | ഒന്നുമെ മപതംം കീത്തി- ആലെലൂയ്യ 
യ [൭2൨൪ല് 10 

പാത്തു ഞങ്ങമാട്ടി൯കൂടം-ദേശികരേ മേദിനിയില് സമാധാനം ദേശികരേ_നര.. 
കാത്തുകൊണ്ടു നില്,,ന്നേരം- ആലെലൂദ്യാ | ജാതിക്ഠംക്കൊക്കെ സംപ്രിതി- ആലെദൂയ്യാ 

4 പ 11 [സ്വമ്റേ 
കത്തൃതേജസ്സ ജ്വലിച്ചു- ദേശികരേ- സ്നോത്രഗീത്ഭമേവം പടി_ദേശികരേ. 

എത്രയും പരിഭ്ൂമിച്ചു- ആലെടൂയ്യാ കത്തുദൂത൪ പോയശേഷമാ- ആലെലൂയ്യാ 
[നിങ്ങ 

12 [ടൂത൪ 

ചെന്നവിടെ കണ്ടു ഞങ്ങ_ദേശികരേ- 
ചൊന്ന ലക്ഷ്യം സ്മക്്ംതന്നേ- ആഅലെലുയ്വാ 

ഭൃതവാക്യമപ്പോമു.ണ്ടയ് ദേശികരേ. 

6 [ഏമ്ങും 13 [നിങ്ങ 
നല്ല വാത്ത കൊണ്ടുവന്നേ൯_ദേശികരേ- ഉത്തമഗീതങ്ങാം പടി-ദേശികരേ. 
ക്കല്യമോദമുത്ഭവിക്കം. ആലെല്ലയ്യാ 6ആത്തമോദം പാത്രീടുവി൯- ആലെല്ലയാ 

റു [യിന്നു ഥി: [ഭൂമൌ 

രക്ഷകനേക൯ റിങ്ങഠംക്ട ദേശികമരേ. ആലെല്ൃയ്യാ വാനം ഭൂമി - ധമ്മസൂ്യ൯- 
ഇക്ഷിതിയില് ജാതനായി ത്തലെളുയ്യം | മേലില്. നിന്നിറങ്ങി ചിത്രം-ആലെലജ്ച്യ 

[മം ജും കെ. ച്ുകുഞ്ഞു് ] 
[നി 

1. അരിതാം - കഴിയാതുട്ള. 9, ഒമനയിലഠതെ --വിശേഷതയില്ലതെം 43. ദേശി 

ക൪ 5: ഗരരുക്കാ൪ം 3൦ കല്യമോദം വലിയ സന്തോഷംം €ം ൮൦5 ഇപ്രകാരം 

എം തആആത്തമേ ദം -ബഫ്ുസന്തോഷംം 



2൭ 

111, 10൧55104 

കഷ നനുഭവ്വഠ 

1 ഉശേനി 

1] മറുദിവസം മറിയമകന് 
യെരുശലേഥിത വരുന്നുണ്ടെന്നു 
അറിഞ്ഞു ബഡ്ു ജനമവനെ 
എതിരേല്ലാ൯ വുറപ്പെടട പോയി 

8 ഈത്തപ്പന കുരുത്തോലക 
ചേരു കയ്യ്യില് ഏതിരേററു 
ചിത്തമോദം ഏണ്ടെവനെ 
വാക്കി മഫാനന്ദത്തോടെ 

9 മന്നവനാം ദ:വിഭദിനെറ 
നന്ദനനു ഫോശിയന്നാ ! 
ഉന്നതങ്ങ ളില് ഫോശന്നാ 
എന്നടടഫാസിച്ച ചൊളി 

3 കത്താവിന്െറ തിരുനാമത്തില് 
വരുമിസ്രരായേലി൯ രാജ വു 
പാഴ്്രപ്പെട്ടോനുകയെന്നു 

ആത്തവ൪ കീത്തിച്ചിടി നാര 

6 കഴ്ചതക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടേശു 
കയറിയതിന്മേലിരുന്നു 
അരുതു ഭയം നിനക്കേതും 
വരമസീയോണന്മല മക മ! 

48 പൃന്നാഗവരാളി 
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ആദിതാളം 

കണ്ടല്ും നിന്മഹിപന് 
കഴ്ച തക്കുട്ടിപ്പുറത്തുകേറി- 
ക്കൊണ്ടുവരുന്നെന്നെഴ് തീ. 

ടണ്ടുതുപോല് നിവൃത്തി വന്നു 

പരമ നോട്ട ക്രടെ വന്ന; 

വുരുഷ്മാരം മന ടന്നു 
മരിച്ചപരിത നിന്നവന് ലല 

സിനെ നലോംദിനമുണത്തി 

എന്നു സാക്ഷി പകന്നി അന്നാ 
രെന്നതു കേട്ടട൯ ജ നങ്ങ 

വന്നു മഫാനന്ദത്തോടട 
മന്നവനെ എതിരോറു 

അരിശം പണ്ടു പരീശ൪ തമ്മില് 

വറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഫലവ്യം 

വരുന്നിലലെന്നു കണ്ണ്ടൊ ലോകം 

അവനോടിതാ ചേന്നുപോയി ! 

അഴകിയൊരു മണവാഭനേ 
ക്ഴലിണയെ കരുതിവന്ന 

അഴ്ച് കിനാഠുമിപ്പുഴ്ചതിയാമെ 
കഴകി നിരെറ കാന്തയാകേ ! 

[യുസ്മസ് യൌ സേഫ്. 

മൃുറിയടന്തതാളം 

൨രമതനയനാകും-യേശുദേവനേറവും 

ചരിഭ്ൂമിച്ചം വചഞ്ഞും വ്യസനപ്പെട്ടും തുടങ്ങി 

ച്ചരണങ്ങറം 
1 മരമ്നംവരെയുമെനന്െറ_ ദേഹി മഹാ ദുഃഖത്തില് 

മരുവുന്നെന്നോടുക്രടെ_ നിങ്ങളു.നെനിരിപ്പി൯__. 
ഏഎന്നവരോട്ട് ചൊലി-മന്നോടടല്ലം ചെന്നുട൯ 
മണ്ണ്ണില് മുഖം കവിണു_ വീണു പ്രാത്മിചചാനേശു-_ 

കം, 0 ൮൭ 

ബബ ൦ 

ഴി പിതാവേ ! തതേം!__ 

വരമ 

വരഥ് 

കുഴിയുമെന്നാലാനേരം- ഒഴിഞ്ഞു നീങ്ങി പ്പേകേണം 
കഴിയ്യുമെ നിന്നാലെല്ല :൦_അ 

ഇപ്പാനപാത്രമെന്നില്- നിന്നു നീകിക്കൊമളക 
അബ്ബാ പിതാവേ ! പരി. ശുദ്ധമുള്ള ദൈവമേ !__ 

൨൭൭ 

൨൪൭൧2 
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൬ എന്നാലുമെന്നിച്ഛയി൯-വഠ്സ്റുമല പിതാവേ 
നിന്നിച്ഛുയി൯വണ്ണമാ-ക്ുന്നതു നല്ലതെന്നാ൯- പരമ 

6 വാനിതനിന്നൊരു ദൈവ-ടടൂതനേശുനാഥന്നു 
കാണായ്ക്കന്നിതന്നേരം- അപനെ ശക്തിപ്പെടുത്താന് പരമ 

! അത്യാസന്നസ്ഥിതി യി-ലായി വന്നോരമ വില് 
അത്യന്ത ശ്രദ്ധ ലാടെ -പ്രാത്ഥിചാ൯ യേശുദേവന് ചരമ 

൫8 തിരുമേനി ധില് നിന്നയ്യോ- കുറയിലാത്ത വിയല്ലു 
തറയിത വീണു വലിയ ചോരത്തുളികാം പോലെ പരമ 

9 ഇപ്പാട്ടകളേല്ലതി-ന്നിപ്പപോിയല്ലോ ഹേതു 

ഇപ്പുണ്ടൃത്തിന്നീടാമോ 4_-ഇപ്പുഴ്ഴ നിന്നടിമ-- പരമ 

ക കയാല് 

രി 
ഫാ! എന്തിപ്പാടയ്യൊ ! ഞാ൯ 

എത്തു തരുപേ൯ ഇതിനിടയ്യോ ! 

അനുപല്ലുപി 

ആനന്ദക്കാതലേ ! പിഴ. 

ഡാമളികമക്കു മോക്ഷവാതിലേ! 

ചവരണങ്ങറം 

ഗത്ത് ശമനഗ്ഥലെ പോവതും- അതിന് 

കുതു കപ്പ കാവനേ മേവതും 
അത്ഭുതനേ മനം നോവതും- ഉള്ളില് 
അലില്ലാ ദുഃഖം അതാവതും-- 

൭0 ഇംഗ്ലിഷ്ട് 
] 

അയ്യ്യയ്ക്യോ ! മഫാ ആ ത്വയ്യും ഇതയ്യ്യോ ! 

യേശുദേവന്. (പ്രിയനാഥന് :-_ 
നിലൃക്ുന്ന ഭാപത്തെ നോകി ചിന്തചെയ്യി൯ 

ഗു 
൨) വാപ൨പീലാത്തോസി൯ മമ്പിലതാ ! 

വൃുണ്ട്യനാഥ൯-പൃണ്ണുദേവ൯ :---നില്ലക്ന്ന 
വ 

ആഴഭപോല്._അനങ്ങാതെപൊന്നുടയോ൯ 

പാട്ടനേടാ൯- നമ്മെ നേടാ൯---നിലകന്ന 

അര നി് 

[യുസ്ൂസ് യെൌസേഫ് ] 

ആദിതാളം 

മുഴ്കാല് കുത്തിനിന്നു താനണെതും- മമ്മ 
ടങ്ങു മഖം താഴ്ക്രി വീണതും 
നുറുക്കി മനം നൊത്തു കേണതും-മനം 

കലങ്ങി തവിച്ചേററം വാണ്ടതും--- 

അബ്ബാ പിതാവേ ! വിളിചതും- ക്ലേശം 
അകലെചെയ്യെയന്നപേക്ഷിചതും 

അപ്പിതാവിക്കും ഉറചതും- ഒരു 
സ്വപ്പുമാ൯ ആശ്വസിപ്പിചതും--- 

$ 
ആത്മം ഉപരിക്നേശം കൊണ്ടതും ചോര. 
യ്യ്ൊപ്പം പിയപ്പുട൯ പ്ഏണ്ടതും 
ശാസ്ത്രും തിക്ചെല്ലാമാണ്ടതും--തന്െറ 
ഭറസ൪ പിശ്വാസം കൈക്കാണ്ടെതും- 

[മേ ശവത്സലം] 

രൂപകതാളം 

ട് 

തിരുവ്ുയഠം_ഇരിപ്പെന്തിതാകുറിയാം ? 

ദേപജാത൯ ഭൂവി൯ നാഥ൯ :--നിച്ചക്ൂന്ന 

ജഗത്തി൯_പാപേഭാരത്താല് ഞരങ്ങി 

സ്വഗ്ലനാഥ൯.- ളൂറംക്കലങ്ങി :_നിടുകന്ന 

നിനകായ് _കോക്കല്ലാം പാപി നെഞ്ചേ 

നിമ്മലന് താന് നിത്യദേവ൯ !__നിലുചന്ന 

[്മോശവത്സലം] 

൦ സ്വല്ധൂമാന് --സ്വഗ്ലത്തിതനിന്നെൊരു പുരുഷം 2൦ പരിക്കേശം വലിയ ദൂഃഖംം 
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പല്ലവി 

ഏ്ങോ ചുമന്നുപോകുന്നു 4 ക്രിശുമരം 
ഏക്രഞോ ച്ചമന്നു പോക്കുന്നു 4 

ച്രണങ്ങറം 
1 എങ്ങോ ച്ുമന്നുപോകുന്നിങ്ങി_കാനലില് നിന്െറ 

അംഗം മുഴവന് തമന്നർയ്യാ ! _-എസ യേശുനാഥാ കേണ 

2 പാപികളാലെ വന്ന-ഭാരച്ചമടോ ? ഇതു 
ദേവാ നി൯ തോദിലേററു_1വേവട്ലെട്ടന്നതും നീ ക്ലങ്ങോ 

൭ ഭാരം വഹിപ്പാനേതും_9കായബലമില്ലാതെ 
പാരം പരിശ്രമപ്പെ_ട്ടായാസത്തോട്ടകൂടെ__ ഛ്യേത്ടോ 

4 കൈകാല് തളന്നും ഇരു_കഞ്ജ ഗം ഇരുണ്ടും നിന്െറ 
ടടമെയ്ക്ാന്തി വാടി ഏററം_നവു വരണ്ടും അയ്യോ !__ എ്ങോ 

5 കക്ടമീള്രോഹികലാല് _കഷ്പ്പെടതു കണ്ടാല് 
പൊട്ടും മനം ഏസ ദേറഷം-ത്രടെ ഹഎടുത്തുംകൊണ്ടു._ ഛൃയങ്ങോ 

0 വേച്ചം വിറച്ചും അടി_-വെച്ചം പോകവെ ഒരു 
പീഴ്ക്രടാതെ ശീമോ൯ താനും പിന്തുടന്നകൊ__ ണ്ടെത്ങോ 

/. മാതാവാഭതൂരാ തന്െറ. ജാതി ജനങ്ങളോടും 
മായമില്ലാതെ നാരി. ക്രടം വിലാപമോട്ടം__ എക്കോ 

8 കൊല്ലാനോ നി൯ ഭേഫത്തെ?_$വെലലാനോ മരണത്തെ ? 
എല്ലാ പാപങ്ങളെയും -ഇലാതെ ആക്കവാനോ 4 എത്ങോ 

9 കുണ്ണകുമ്ള൪ നടുവില് _കൊണ്ടെ തൂകീട്ടവാനോ ? 
ശണ്ണാഒ.ന്മാരെ രൂക്കം-തലയോട്ടി൯ മേടിന്നോ 4__ എങ്ങോ 

100) നാശവിനാശനാ! സ.വ്വേശ൯ യേശുവേ ! നിനൊ 
ഭാസൻ നാശം ഒഴിവാ൯.-ംരം ചുമട്ടും ഏടുത്തു ഹനണ്ങജോ 

[മം ജം കൊക്ചുകുഞ്ഞു്' ) 

൫2 ' ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 

പല്പപി 

ദേവ ഭേവ നന്ദന൯.കുരിശെട്ടത്തു 
വേ ൬ കുണ്ടി൯ പ്രിയരേ ! 

അനുപപപ്പപി 
കാവിലുണ്ടയ ശാപം_പേവാനിഹഫത്തില് വന്നു 
നോവേററു തളു.്നയ്യയോ-ചാവാനായിഗോല്ലോഥാവില്__ രദേപ 

1 പരമപിതാവിനുടെ- തിരുമാധ്യിലിരുന്നപ൯ 
പരമഗിതങ്ങം സദ9-പരിചിരു കേട്ടിരുന്നവ൯_ ദേവ 

1. വേവല്ലെടുക -മഹാപ്രയാസത്തിലാക. ഉ കയം ഭേഹം. 3 മെയ്ത്യാ ന്തി ദേഹമശാഭ. ദ. ആതുരാ-പരവശാം ൭, വെല്ലാനോ 5 ജയിപ്പാനോം 
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വപരമദോഫി കളാകും_നരരില് ക്രമ. ലിഞ്ഞു 
സവ്ൃമഹിമയും വിട്ടയ്യിയി കര വന്നയ്യ്യോ- ദേവ 

8 കുററമററവ൯ കനി _പററ പാതകനാലെ 
ഒററപ്പെട്ട ദുക്ജൂരാല് _കെട്ടിവരിയപ്പെട്ട 
ദുഷ്ജകൈക ലാലടി _പെട്ടഴുത നിലംപോല് 
ക്കും ത൯ തിരുമേനി -മുററും ഉഴന്നു വാടി ദേവ 

93 തിര്ചമുഖാംബുജമിതാ_അടികാല് വാടിട്ടുന്നു. 
തിരുമേനിയാകെ ചേരേ-തുട്ടതുട ഒലിക്കുന്നു 
ഉഅരി കളിന്നരിശമോ.- കുറയുന്നി ലല്ലവുമേ 
കുരിശില് തറയ്ക്ുയെന്നു-തെരുതെരെ വിളിക്കുന്നു. | ഭേവ 

4 കരുണ തെല്ലിലാതെ അരികഠം ച്ചഴന്നുകൊണ്ടു 
ശിരസ്സില് മുകമുടിവെച്ചു തിരുമുഖം തുപ്പി ഭാര. 
കുരിശമങ്ങടുപ്പിചയ്യോ- കരയേററിടുന്നിതാ കരതേ 
വരിമലയി കത തന്നെ_കുരിശിഥീടുവാനായി-- ദേവ 

൭ കുഠറഠമററവ൯ വാപ്വപ്പെട്ടവ൯പോല് പോകുന്നു 

രുക്ജൂ൪ ക്രട്ടം ചുഴന്നു- ഏററം പങ്കം ചെയ്യുന്നു 

വെറാ മതോവങ്ങയ്യൊ- പൊടികരഞ്ഞിടുന്നു 
ഉററ നാരിമാര _ക്രടം എത്രയുമലടുന്നു-- ദേവ 

6൫ എത്രയും കനിചുട്ള_കത്താവേ ! ഭത്താവേ! ംരം 
ചത്ത ച്െള്ജാഠ വാപിമേ-ലെത്ര സ്തേഡം നിനക്കു 

കത്താവേ ! നീ നിനെ ര. ജ്ൃത്തി -ല് വരുമ്പോളി 

ദൃത്യനെയും ക്രടെയ- ങ്ങോരുതുതകാണടിടേണമേ-- ദേവ 

53 കണ്ണ്ണാടകം 

1 ദൈവമേ! എ൯ ദൈവമേ! 
എന്നെ നീ കൈവിട്ടതു 

ഫു ന്തിനെന്നിമ്മാനുവേര 

സന്താപരേ പിളിചിതു 
ഒ സ്ൂഷ്യശോഭ മറിപ്പോയ് 

രാത്രിച്ചേത മദ്ധ്യാഹ്നമായി് 
ക്രിസ്മൂനാഥ൯ പാപിക്കായ് 
ക്രശില് തൂ തുന്നയയ്യയോ 

ടു നമ്മ ചെയ്യാനോടിയ 
നാഥാ നിന് രപ്പാദങ്ങ൦ 

വന്മുറിവുകൊണ്ടരോണി- 
യില് പതിഞ്ഞു തൂ്ങൂന്നു 

4. സ്വസ്ഥം തന്ന യേശുവിന് 
തൃക്കൈകഠം രണ്ടാണിയല്േ 
മത്യപാപത്തി൯ നിമിത്തം 
ചേത്തറഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നു 

ച... 

£യുസ്മൂസ് യൌസഥ് 1 

ആദിതാളം 

പാറകഠം പിളരുന്നു 

പാരിടം കുച്ചങ്ങൂന്നു 
കീഠി തിരശ്ശീലയും 
മേലിത്നിന്നു കീഴററംം 

വാപിയേ നി൯ പപേത്തല്് 

വുണ്ദനാഥസു യേശു താ൯ 

പാരിന്നും പരത്തിന്നും മ 

ദ്യ മരത്തില് ശൂഞ്ങൂുന്നു 

നിനെറ വേക്കു ചാക്ുവാന്േ 

നില്ഛന്നേശു കരൂശിന്മേര 

തന്മൊ ശന്തേം കാഞ്ച, പാപീ 

താണ്ടയുള്ളൊരാട്ട്പേല് 

നമ്മുടെ സ്രക്ട്രാവിവ൯ 

സവ്യലോക്നാഥ൯ താ൯ 

നമ്മുടെ പാപേം ച്ചമന്നു 

നില്ൃന്നയ്യയോ ൂശിഗ്മേല് 

1. മുഖാംബുജം --മുഖമാകുന്ന താമരപ്പൂവ്: 3. അരികാം -- ശത്രുക്കഠം. 



൭൧ 

കഷ്ാന്ുഭട൨ം 

൭ മന്നവാ ൭൯ യേശുവേ നിന്െറ പുണ്യത്തില് ഒരംശം 

എന്നെ ഓത്തുകൊള്ളെകേ എനെറ രക്ഷയഃക്ടകേം 

[ മോശവത്സലം] 

ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം 

63പാം ഗീതം പോലെ] പല്ലവി 

സത്ൃഗുരോ യേശുനഥോ ! സല്യവുണ്വനേ 

നിതൃരക്ഷ ത൯ഥൂതയൂവാത സമ്പാദിചോനേ 

ചരണങ്ങ ഠം 
1] മാന്ഷരെ രക്ഷിപ്പാനായ് - മാന്യം വെരുത്ത 

മാനുഷവേഷം എടുത്ത-മഫഹാ ദൈവമേ :-- സതൃ 

9 ഭൂതലത്തില് സഞ്ചരിച്ച-ഭൂക്ഷണം ചെയ്യു 

5) ഇക്ഷുള്ള ഭൈവവുത്ര൯- ഭുഷജധ്മാക്കായി 
കഷ്ടപ്പെട്ടരിക്കും നികി-സംഏൃണ്ണുമായി-- സത്യ 

4 ശത്രുക്രടടട്ടം മശിഹായെപിപ്യാ്ങ്ങം പോലെ 

യാത്രയായി രക്ഷകനെ. ഉപദപിപ്പാനായ്--- സത്യൃ 

5: ചെന്നു അവര അ_ന്നേരം-ചെയു ദോഷ്ഷത്ടഗാ 

എന്നു ഏവ൪ ചൊല്ലി തീക്കം-അട്ടരിതങ്ങഴം-- സത്യ 

൫0 ചിത്തുബഹു ഹസ്യം ചൊല്ി-വൈരാഗ്യം എ്ൂണ്ടു 
പാത്തലത്തിത മരയ൪ പരി_.ഹാസങ്ങശ ചൊന്നാമ... സത്വ 

17 ഥഗെയ്യികലേററ ഭണ്ഡത്ങ൦._ള്ടേച്ഛന്മാ൪ മൂലം 

കയ്യ്യാലം കോലാലും ൭൭൫-യോ അഫൊ പാരം--- സത്യ 

3 ടുഖചന്മാ൪ പിടിഛീശോയെ കള്ളനെപ്പോലെ 
കലഹത്തില് ബലത്തോട്ട--വലിച്ചതു പോലെ--- സത്യൃ 

9൭ പിന്നെ അവ൪ യേശുവിനു പിഡക്ഠ ചെയു 

അന്നാസി൯ മമ്പിത കൊണ്ടെ നി ഠൂത്തി അന്നേരം. സത്യ 

0) മേല്ലട്ടകാരനവ൯ താ൯_അക്കാലര്തിങ്കല് 
അത് യ 

തല്ലരന്ധശോയോടേറെ_ ചോദ്യങ്ങശ ചെയ്യു. സ൩ത്ൃ 

2] സകലേശ൯ അരുഴംചെയു സാവധാനത്തില് 

അകലെ നിന്നൊരു ഖല൯_ അടിചന്നേരത്തില് -_ സത്വ 

9) തന്മുഖത്തി ലും തുപ്പി-ചെയു കക്കുമഹോ 
ി ി ടു ജന്തുവോടിതുചെയ്യുമേ_നി ചമാനുഷ൪__ സത്യ 

19 ദൈവസുത൯ പൊന്തിഷയുധി _ലാത്ത൯ മുമ്പാകെ 
൭ പ പെടാ യായി. പല ഖായ്ട്ടലെടാരും മനസ്സായി സത്യ 

14 കുരിശിലപ്പോഠം ംരംശോയെ-(ൂശിപ്പാനയി 
വൈരി കശക്കനുവാദം കൊട്ട_ത്താന; ലു. ി നുവാദം കൊട്ട വനുട൯ സത്യ 

11 വലിയ തടിയാം കുരിശു. വഫി പ്പതിനായി 
ബലാലദുകാരം ചെയയഠാരവ൪_യേശുനാഥനെ--- ലുമാരം ചെയഷ്യാരവ൪_യേശുന ന സത്യ 

14 വ്യാഫ്രൃത്ങഗ -- കടുവാകഗം ഉം ഖലന്മാ൪൯ -- മൂദ്ജന്മാ൪ം 
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ചെന്നു പര൯ ഗോല്ഗോഥായില് _കൂശിനെകൊണ്ടു 
വന്നു അപ്പേഠം ഘാതകന്മാ൪_്രൃശിപ്പാനായ്-- 

ആനി തറച്ചുടനെ തൂകി ആലോക൯ കൂടി 
മാസഫിനം ഭാഷ്ചിച്ചു നാ-നാവി ധത്തികകല്.- 
കുരിശും പൊകി നിടുത്തി-പാറയിലയ്യോ 
ഞരമ്പു വലിദൂഃഖമേോ-ഇതു താ൯ പൊയ്യയോ__ 
ബുദ്ധിയററ സ്ൃക്ട്ടികമു.ം_സ്ൂയ്യാടി കളു.ം 
ബഭ്ധതയോട്ട തുടങ്ങി_പ്രലാവിചഹോ-- 

കല്ലകമു.ം പൊട്ടി ഫാഫ ..ഒ്ൂഃഖത്താര യഥാ 
കല്ലിച്ച മനഃസ്സ നീയും- ചെയ്യായോ തഥാ-_- 

എന൯ ദോഷത്താലലയോ കാ-രുണ്യനാഥനേ 
നി൯ ദേഹി ദേഫത്തി ല് ംരം_ബാധകടള റു 

ഭാര മുഃഖ മൂതയു ഇവ-എക്കാലത്തിലും 
സാരമാധോക് മനമേ_എന൯ു ജീവനാന്തം__ 

ആഹരി ആദിരുാളം 

കണ്ടോ കുരിശുമരത്തില്- മശിഫാ തുങ്ങി 
കൊണ്ടു മരിച്ച നിലത്തില് 

ചരണങ്ങറം 
1 അക്രമത്താല് നരകെ ഒക്കെയും വീഴുമെന്നു 

ദ്ദാഖം മനസ്സില് തിങ്ങി _മെയ്കു,ം മുറിപതേററു- 

സകല ഭവപനമൊരു_1ശ കലച്ചമാണമുളഭ്ജോ൯ 
അധില വാസി ക്രക്കൊരു-ഗതി വരുത്തീടാനിന്നു--- 

പം, ഉത നാവും വരണ്ടു ദാഫം- നോവയംകൊണ്ടുടല് തള... 

ന്നാകാശഭൂമദ്വ്യ മനിരാധാരം തൂങ്ങുന്നതും--- 

4 3ജ്യോതിരമയനവന്െറ-വേദന സഹഫിയാഞ്ഞോ 
ആദിത്യനും വിറച്ച-ഖേദംഘഏണ്ടിരുളു.ന്നു--- 

ട് തന്മവ്വി൯ മറിവില് നി-ന്നിന്നിലത്തില് ചൊരിഞ്ഞ 
പൊന൯കുരുതി ജലത്തി_ന്നെത്തു പകരമുണ്ടു 

൫ ഏന് ആത്മസ്നേഹിതാ നീ-നിന൯വുണ്മൃത്താലടിയ- 

ന്നെ൯പാവത്തി൯ മോചനം_തന്നനുഗ്രഫിച്ചാലും-- 

[മേ ശവത്സലം] 

തോടി ആദിതാളം 

വീണാ സീയോന൯ക്കുമാരിതാണാള ഴലാഷിയില് 

ണേനാഥനെറ തിരു. മേനി ക്രൂശിന്മേര കണ്ടു--വീിണാമേ 

സത്യ 

സത്യ 

സത്യ 

സത്യ 

സത്യൃ 

സത്യ 

സത്ചൃ 

കണ്ടോ! 

കണ്ടോ! 

കണ്ടോ! 

കണ്ടോ! 

കണ്ടോ ! 

്്നത്്തത്തതത്തുത്ത്ത്തോന ളള 

ം ശകലപ്രമാണരുമ്ളോന് -:സാരഥില ഏന്നു വിചാരിക്കന്നവ൯ം 9൦ നിര്യാധാ 

രം - താഞ്ജുതൂടാതെ. 3൦ ജ്യോതി൪മയ൯-- പ്രകാശല്പ൯ം 

1 

നം എ ട്ടു 

മം: 



കഷ്ാനുഭവം 31 

അനുപല്പി 
കാണുന്നിതാരയ്യെ ഏ൯- പ്രാണനാഥനോ ക്രൂശില് 

ആണിമേല് കൂങ്ങുന്നിതെ-ന്നാനന്ദമോ 
ഞാനിനി പോകുന്നിതെക്ങോ.ഇടം 
കറണുന്നിലലെനിക്കയ്യേ:_ കാണുന്നില്ലേ 

മനുവേലനേ ! യെന്നെ താനേ വിട്ട നീ പേ:യോ 
മാനസത്തിക്ലിടി_ വീണേയെന്നങ്ങലറി- വീണാഠം 

ചരണങ്ങഥം 
1 മന്നാ! കൃപാക്കടലേ !-എന്നുമ്ളമുരുക്ുന്നേ 

എന്നെയ൯പോട്ട നോകിട്ട-ന്നതാലെ 
ഫൂന്നിത  പമത്തീയയ്യേ:_ നന്നായി ജ്വലിപ്പിക്കും ൬. 
കണ്ണ്ണെന്തയ്യ്ൊ തിരു മു൯-വന്നു നിന്നും 
ഒന്നുപോലും നോക്കാതെ നന്നായട.മിരിക്ക. 
ന്നെന്നങ്ങവശ ചൊല്ലിയും-കണ്ണീ൪ ചൊരിഞ്ഞുംകൊണ്ടെ__ വീണാ 

ഉ അരുമയോടെന്നെ മുത്തും-തിരുവായില് നിന്നൊഴ്ചകി 
വരുന്ന തേനും പാലുമാം-പരമ ഭോജ്യം 
പരിപ്യണ്ണമായ്യ്കദാഫം- വിരപേടൊഷി ചെന്നു ള്ളില് 
പരമാനന്ദം തരുമെ-പരമ കാന്താ ! 

റ അരുമ കാന്തായുഗവെത്തു_തിരുഃന്നിതാ നിന്നു നിന് 
തിരുവായടഞ്ഞതെന്തെ-ന്നലറിയലറിക്കൊണ്ടു__ പീംനാഠം 

3 ഏന്നില് വെചിട്ടുള്മൊരു-നിന്നു ഭ്ജിലെ പ്രിയത്ത-ല് 
കണ്ണേ പ്രിയേ ! എ൯.- പ്രാവേ ! എന്നു ചൊല്ലി 
എന്നിരു കന്നങ്ങ ളില്ത്_വന്നു ചുംബനംഭചയ്യു 
മ്ദേന്നുമ്െല്ല ഠം കവരും-വണ്ണുമയ്യോ 
ഏന്നെത്താഞ്ടിത്തഴ്ച കും പൊന്നി ൯കരകങ്ങ ലയ്യോ 
പൊന്നേ ! (രൃശിത വിരിപ്പാ൯-വന്നോ സാഗതിയെന്നു__ വിണാധ്ം. 

[യുസ്തൂസ് യെൌസ്വപ്പു്] 

൭൭ മുഖാരി അടതാളം 
[77 - 1 നാണിചോ അടക്കുന്നു നീ ദൂഃഖം 
_ ഗ്രോല്3ഗാഥാ മലമേല് അതാ! പൊങ്ങി | നാഥതനാ പാട്ടു കണ്ട പിന് 

_ കുരിശിനോട്ടയരുന്നഹോ !_യേശു 
 കാല്കരങ്ങളില്._ ആണി പാ_ഞ്ഞഭയ്യാ 4 
കായം ആവിയും വാടിയേ ാഫമേറുന്നു നാവുണങ്ങുന്നു 1 ളു... 9 തല്ലുകൊണ്ട പൊനുമേനിഷില്_ നോവു 

ഏക്.മായ് നിറഞ്ഞീടുന്നേ ! യേശു 
ഏന്തോരത്തുത കാഴ്ടുയോ ! 

 കുരുതിപോര ചുവന്നീട്ടന്നേ_വെയില് ടു കൊണ്ടു മമനിയും വാഴ്ടന്നേ ശു ടു നോക്കി, ക്ണ്നീവ ചിന്തി ചുംബിക്ു 
പം ര് തൃപ്പാദങ്ങ_ നെഞ്ചേ നം 
ആക്കവേണ്ടി ? നി൯പേഷ ഖിങ്ങി നീറി വലിക്കുന്നേ-നെഞ്ചേ ആഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നു ഗി കു 

ഴി നി 
ന ി [മോശ വത്സലം) 



റി; 

൭൫ ആഹരി 

പപ്പപി 
പാപീ ! ഗോല്ധഗോഥാ മലമുകളില് 

(്രിയനാഥ_യേശുക്രിസ്മ ൯ 
പാപികളുടെ പേക്കായ് 

ചാകുന്നിതാ പ്രിയനാഥന്൯ 

ചരണങ്ങം 

1 ഭൂവിലുമ്മ മത്യരാകെ---ചെയ്യു 
പാപം ബ൭ തൃകയാകെ --ദൈവ 

ദേവവും തീ സമമാകെ-ജ്വലി 
ചീ പിശ്വവും ഭസ്പുമാകെ 

ഏവം ആവതിടന_യേശു ദൈവസുത൯ 
കണ്ടു തീ വൃമോടി വാന്നു 
കോപം ശമിപ്പിപ്പാ൯--- പാപി 

9 കല്ലനകഠം പത്തിനേയും-മത്യ൪ 

സ്വല്ലംമപ്പാലും ഭയ്യമെന്നവയേ_ലംഘി- 

ചല്ലവും നന്മ ചെയ്യാതെ-- നിത്യം 

കീഷ്രരോടിറങ്ങുകദുലം 
ചേ യി൯കൂപമതില്_കോടാകോടി വദ്ം 

ആധിയോടെരിവാ൯ വിധി 

നേടുന്നതു നിക്കാ൯--- പാപി 

പാര്സി ൭൭ 
൭ പച്ചുവി 

കാല്വരി മലമേര മഹാ കാഴ്ച് 

കാണുന്നേ൯ ഞാന് ഫലലുയാ 

ചരണങ്ങാം 

പാനം ഭൂമി പാതാഭം സ്ഥിതി 

മാഠുന്നേ ഏന്തോരത്തുതം--- 

ക 

ലോക്ചാപത്തി൯ ശാപത്തെ പര- 

ചോകനാഥന് ഏററീ ഭുന്നേ--- 

9 

ഭിപൃ ശക്തികഠം നീക്കി വലഭസ 

തിരുബലിചെയ്യു തൂത്ജന്നേ-- 

കാത 

കാത 

| വേദനയയല്ലചന്നു---- 

1111 295101 

അടതാളം 

ലി കാലും കയ്യും ശിരം ദേഹം അടി. 

യാലശേഷം മുറിവായി ഭീതി 
യാലുദ്ഭിലെ ക്രമം മാറി --നീതി 
യാലെ മാ ശാവപങ്ങളേററു 

ഇരിമ്പാലും കരം_ദൂുഷിയാലും അടി 
ഇടിയാലും പര കൊട്ടം. 

പാപി 

4 സവ്ൃശക്ത൯ മഴഴശക്തി-__തന്മേല് 
നിവ്യാഹഭാരത്തെ ചേത്തു --ദിവ്ൃ 
ഗവ്യഭാരത്തി൯ കീഴ് വീ ണു--ക്രിസ്മു 
സവ്ൃഭാരം തന്മേ ചേത്ത്ു 

തിരുപ്ഏൂ വൃശക്തി_യേശു ഏറെ നിക്കി 
നരദദേഫശക്തിയോട- 
തൊക്കെ ച്ചമമക്ടന്നു---- പാപീ 

5 പാറകമു.ം തെറിഒന്നേ--ഭൂമി 
പാരം ഞെട്ടി വിറയ്ക്ന്നേ-- 

സൂയ്യ൯ കാരുടുപ്പിട്ടൊ മിക്കുന്നേൻ തിര. 
കീറി വഴി തുറക്കുന്നേ. 

കരുണാകര നി൯-തിരുവുണ്മയരക്തം 
പരനോട്ട നമ്മെ ഒരു. 

മപ്പെടുത്തുന്നിതാ-- പാപീ : 

[മോശ പത്സലം] 

ശഏുകതാളും റ; 

4 ടം 
മരത്തിസാത വന്ന പാപ ശാപത്തെ ഃ 

മരത്തില് ശൂ ് ജിയകറഠുന്നേ--- കാല് 

ന് 

വൃണ്വവാ൯ നീ നുറുങ്ങി ലോകക്ക 

പയ മോചനം നേട്ടന്നേ--- കാല് 

ന 0 

നീതി കാരുഞ്ചയത്തെയും യേശുതാ൯ 

നിലകളില് നിടുത്തീട്ടന്നേ--- കാത 

റു റ 

അഭയം പ്രാപിച്ച അഗതികഥം രക്ഷ് ള് 

അനുഭവിചീടുന്നേ ഏന്നു കാല് 

മോശ പത്സ്ലം] | 



കഷ്ലാനുഭവം 
മു 

൫0 ഉശേനി ആദിതാളം 

298. ഗീതം പോകെ] 
വു ല്ല ട് 

പന്നേ൯ കാൽവറി കുരിശതി൯ അരികെ - നോകി 

നിന്നേന് എ൯ പാപഖബലിയായവനെ 

ച്ചരണങ്ങറം 

1 എന്നെ പ്രതി മുറിഞ്ഞ കാത കരങ്ങ൦ം-_കഷിണും 
ഏറെ സഫിച തിരു അരുമ ജഡം 
തന്നില് തന്നെ വ്യസനം അടകിയതും---(വാണന്൯ 
താനായി വിട്ട ദിപ്യനിലയെയും ഞാ൯.---കണ്ടു 

ഒ കഴേനെന്നോട്ട തിരു സ്നേഹഫബലം--തിരു 
കരുണ നീതിയും ഒന്നായ് ചേന്നവിധം 
പണ്ടെ യാഗത്തെ പാപത്തി൯നിഥിത്തം--ചെയ്താ൯ 
പറുടീസായില് നിയോഗിചതിന൯ു നിവ്ലത്തി-_കണ്ടു : 

3 ഏന്൯ച്ചേകു കൊണ്ടെ അടിമുറിപുകളു.ം--കായം 
എങ്ങും നുമുങ്ങി രക്തം ഓടിയതും 
ഏഎസപേക്കു പിട ദീഘശ്വാസങ്ങളും._എല്ലാം 
ഇപ്പാപി എന്നും ധ്യാനിഥിഫ വസിപ്പേന്.-_താണു 

ട്ട; അയ്യൊ പാവത്തിന് ശിക്ഷ ഭയങ്രമേ-_ഇനി 
അടിയന് ഏഎ൯ ംരംശൊ നിനക്കായിരിപ്പേ൯ 
മെയ്യായെ൯ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവും__മേലാല് 
പിനയത്തോടെ നിനക്കായ് ചെലവിട്ടവേ൯__ചാപി 

([മോശവത്സച്. 

൫൮ മുഖാരി അടതാളം 

] സദ്വേശ്വരാ ജീപ-നാഥം മഫേശ്വരാ_യേശു൨േ_ഏന്െറ 
പാപഹരം ചെയ്താ-നാഷ്ീ മഹാ ഖേദം-പ്യണ്ടോ ? 
ഉവ്വിയില്ത നിന്നെ പോ ലിത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട--മാനുഷന്.-എങ്ങും 
കേശവിയിത ക്രടെയും-ഇല്ലല്ലോ ഏ൯ പ്രാണനാഥാ ! 

28 പഞ്ചകന്മാരായ.യ്യൂദരാചായ്യന്മാ൪_യേശു൨വേ__നിന്നെ 
വഞ്ചക൯ ദ്രോഹി എ. ന്നിഞ്ചാതെ ചൊന്നതെ_ന്തേശു്വേ ! 
പുഞ്ചിരിയും വുത്കൂ-ശോഭയുമുഭമ ദേ.. വേശ്വരാ-ശത്ര 
ൃസഞ്ചയമെല്ലാം നി൯_3അഞ്ചിതം കുണാഞ്ഞോ_യേശുവേ 4 

പ് 20%. ഷ്, ൫ ച് പി ക 

[] ലു 

എ മാല്യം മുതുകും ക. പിമു.ം കൈ പാദവും-യേശുവേ-മുറി 
ഞ്ഞാദുപോലെ രക്തം-കാടിയതെ൯ അതി_പംപമേ | 
മാറി മാറി വാറാല്.ചീറി ഭവാനെ മാ വാപികം_പാഗി 
ക്രറി അടിച്ചതും_തുപ്പി ഇടിചതമെ൯_പാപമേ | [ 

, 
[॥ ടു 

ി 

പാന ക്ക ചം 
യ. 15% അഞ്ചാതെ ഭയപ്പെടാതെ 

ന ലൂ ഒം സഞ്ചയ്യംടാശ്ര റ - (്ര്ടാക. റും അഞ്ചിതം - മഹത്വ റ ഭംഗിം 



4 1171 24595101, 

4 ” മരൃരെല്ലാം ചെയ്യ-ടൂഷ്ലുതത്താലലലെഠ-യേശൂവേ--ക്രൂശില് ച്ച 
മുത്യൂഭപിക്തും-കങ്യും സഫിച്ചതു യേശുവേ! റ; $ 

എത്രയും പാപി ഞാ൯ റി ൯പുണ്ദത്താല് പര_മേശ്വരാ-_-എനെറ 
മൂ്യൃതം ത്ത്തരുഠ൦1 ഭക്തപചരായന൯-യേശുവേ! 

[മോശവത്സലം് 

൫7 ശങ്കരാഭരണം . മുറിയടന്തതാളം 

പല്ലപി 
൦. 

എന്തോര൯പിതപ്പനേ! ംരം പാപിമേല് 
എന്തോര൯വിതപ്പനേ ! 

അനുപല്പപി 
ുഅണ്ടെകോനേ ! നീ യീ_ചണ്ഡാമ മോഫിയില് 
കൌൊണ്ടോര൯വ പപയെണ്ടുന്നതെങ്ങിനെ-. എന്തേ, 

ം ചരണങ്ങം 
1 6 

അ൯പോലും തമ്പുരാനേ കരുനെ നിറഞ്ഞവന് ൯ 

നിനെഠ മഫാ-അ൯വൃമദേമാരു മകനെ കൈകാല്തകമെ_കുരിശില് വിരിചിടുന്നു 

ഇമ്പംനിറഞ്ഞുള്ള_നിന്മി യില്നിന്നു കരുണയററ മുക്ട൪_ക്രൂരകൈകലാലെ 

തുമ്പം നിറഞ്ഞ ദപാരികലയഷതു-- കുരി 2ശാട്ട ചേത്താണി_വെചിടുന്നയ്യയ്യെ; 

ഹ 1 

കണ്മണിയാം നിന്മക൯ ആകുശ ഭൂമി മദ്ധ്യേ 

വി ടര്_മത്നില് പിണ്ടിരന്നതും നിന്റെ മക൯- ഹാ ! ഹാ ! തൂങ്ങീടുന്നയ്യെ; 

പൊന്നി൯തിരുമേനി-തന്നില്നിന്നു ചേരേ കാല്കരങ്ങള, ടെ-ചോരയൊഴകുന്നു[ ൯-- 

മുട്ട്നില് ചീണതുംനി൯-കണ്ണ്ണൈത്തിനെകന്ടു" 
 പേകുന്നു നിസകോപ_തഅീയികത്വിണവ. 

3 8 
ദൈവമേ! എന ദൈവമേ 

എന്തുകൊണ്ടെ_കൈവെടിഞ്ഞതെന്നെ നീ. € 

ഏവമിതാ നിന്െറ. എ കമക൯ തന്െറ 

വാവിട്ടലറുന്നു_നി കേഷക്കുന്നില്ലൊട്ടും--- 

9 
ചും തുറന്നൊഴ് കി 

യതാം രക്ത്_ത്തികലെന്നെ കഴകി 

പൊന൯കരംകൊണ്ടു നട_ത്തി പൃതുസാലെ. 

[_ | മിഷല്ചേക യേശു സമ്കേതമെ ! യെന്നെ 

കരുണയററ യൃയദന്മാ൪ 

നിഷകന്െറ_തിരുമേനിയാകെ നാഥാ! 

കൊരടാവുകൊടണ്ടെടി-ച്ചഴുതനിലമാകി 

കരിശിപ്പതിന്നാഷ്ക്രിശെ പ്പിക്കുന
്നു 

ദാഹം വിശപ്പകൊണ്ടു 

തമന്ര കെ കാല. കുഴഞ്ഞിട്ടന്നു 

ദേഫമഴലുന്നു-ദേഫിയുഴലുന്നു 

സ്നേഫം വെരുകുന്നീ-പാതകനേടേര്്ദ്യ 

ക 
14 

ശത്രക്കഠം മദ്ധ്േശൂടെ ൽ ഇപ്പുഴുവിനെയിത്ര 

പോകുന്നിതാ-കുററമററ ക്കുഞ്ഞ9ഴേ സ്ക്ശേഹിപ്പതി-നപ്പനേ ! എന്തുമള ഞാസ € 

ഇപ്പുണ്യൃത്തി നടി _യാനെനത്തു_ചെയ്യയേ
ണ്ടു ? 

അബ്ബാ! പിതാവേ! മ--ഫത്വം നിനക്കെന്നു 

ഷ്ല (ധൂ (് 

ര യുസ്പൂസ യൌസേഫ 
തരം നിണ 

ക മൂമെരുശലേംലുത്രി-കഠം കണ്ടു മാ- 

്തടിചയ്യൊ വാ-വിടലറീടുന്നു-- 

രെപ്പറഠി വാത്സല്യദുഭ്മവ൯ം 2 അണ്ട കോന് :- 
2,ല് ഭൂമിയില് വം ഭക്തപരായണ൯ :- ഭക്തന്മ 0 

സ്ഡ്റേഹംവഭ്ധിക്കുന്നം ൭ പാരി 
.സ്വദ്റാധിപ

൯. ടം അസപാലും 
-- 

ഷും അഖിലുന്നു -- ദൂഃഖിക്കുന്നും 
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പച്ചുപി രം 

പാപി ഞാന് ഏത്രു ചെയ്യും-നാഥാ ] 

ഭടിപ൯ നി വിട്ടതിന്നായ്-- 

അനുപല്ലപി 

ദൈപവപകോപത്തിനാല് ഹീനക്കരിശതില് 

ദേവന് ഉയിര൪വിട്ടു ജീപിചെന്നെപ്രതി---- 

ചരണഞങ്ങറം 

തേടി എന്നെ 1നരകാല് 
ഉദ്ധരിപ്പാ൯ ഓടിപന്നോ വിമലാ 
ആളഴ്ടുകശക്കായിട്ട മനീടാന്നു യിര തരാ൯ 
പാടടപ്പെട്ട കുരിശിമ്മേല് മരിച്ചോ നി 

കു 

പൊന്നുലകാധിപനേ 
ദേവാ നി എന്തു ചെയ്യ നാഥനേ 

നിന്മിക്പ്പെടാനും കന്നത്തടികൊഠവാനും 
ചെന്നിയില് മുഠമൂടി- നീ താന് വഫിപ്പാനും 

ടി 
വാറാൽ അടികുപ്പെട്ട 
ബഫുവിധമായി നീ പാട്ടവെട്ട 

99 

മുറിയടന്തതാളം 

ധീരാ ! മനുഷ്ച്യാവതാരാ! രക്ഷ്വാകരാ! 
പീരാ ! പരമക്കമാരഃ ! സദ്വേശ്വരാ--- 

3 
ബാധ നിനക്കേതിനാത 

ഉണ്ടായതു പാതകപാപത്തിനാല് 

വേം നിറവേററി ആദിപാപമറാ൯ 

നീതി തരും യേശുനാഥായെ൯ സ്വാമിയേ 

൭ 
ആശ്ചയ്യം താ൯ ചാകാ൯ 

വരുന്നു അ൯പേടുമാദിനാഥ൯ 
താഷ്ടയോട്ട് മേയ്ക്കാ൯ കാഷ്ഠുയായിടിന്നു 

ത൯ ജീവനെ വെച്ച അഞ്ചിടാഭയമെ--- 

6 
കുററം തീരെ പൊടുത്തോ൯ 

പാപക്ടം മുറമുമെല്ലാം തീത്തോ൯ 
ഉററവക്കും ഉണമൃററവക്കും സുരര 

മററവക്കം അ ളവററ നത ഖ്രീതിയെ__ 
4 

[ 

ഇമ്മാനുവേൽ കുരിശില് 
| മരിച്ച ദുമ്മാശ്ശുക്കാര ജീപിപ്പാ൯ 

സന്മാസ്റും അറു നമഃ ഗ കെട്ടപോകാതെ 

മൂമ്മാദ്റരം തന്നില് പരിതപിചീടാഠതെ-- 

[തോമസ് ജേ ണ്] 

അനന തിന്നില്ല 

1111, [ധ,ട്പ്പ. 11074 

൧്വ്12 

൧5൨1 

ഉയ്ിത്തെഴുന്നേല്, 

63 

സ്വഗ്ലാരോഹണം 

പല്ലപി 

ഉണന്നരു ളി-യേശു സ്വാമി 

അനുപല്ലപി 

കുലുങ്ങി ലോക സ്ഥലങ്ങാം.സ്വസ്ററരല് 
ഇറങ്ങി വന്നു ലൂതന്മാരും-- 

നാനാ തതതതതതതതത്തതതത്തു 

൫ണ 

1൦ നരകാല് -- നരകത്തില് നിന്നു. ദും നീടാന്രയി൪ -- നിതൃജീവന്ം 
ദും സ്വഗ്ലാല് സ്വശ്ശത്തില്നിന്നും 
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ഫ്വരനേഞഥം 

ശാലോമിയാ_ദി സ്രീകമും_പ്രേതാലതാ_രം കരുതി 
ചാലവെ സുഗന്ധവദ്മു-ജാചമോട._ണെഞ്ഞീട്ടന്നു- ഉണ 

മശദലാമ-_യ്യാ കണ്ണ്ണിരില്_മമഗ്നയായി-പാത്തീടുന്നു 
ഭക്തഭയസ്സേഹം ഘഏണ്ട-പ്പോസ്തുല൪ ഉഴന്നീടുന്നു.. ഉണ 

പാടുപെട്ട_മരിചടക പ്പെട്ട നാഠം മൂ_ന്നായിതല്ലോ 
എട്ടകെട്ടില്_മുന്നോ൪ ചൊന്ന-താകെ നി൨വേറിയല്ലോ-- ഉണ്ണ 

മുദ്രയും കാവലും ക്ഷി മൂടിയ ക. ലതും നീങ്ങി 
ശത്രരജന_ങ്ങളു.ം പേടി. ചോടി 2..നം കലങ്ങി. ഉണ 

ക. "യ; 1004 

ധ₹ സച്വതല.- ചതപെടട്ടെ-3തല്ലതി അ-ടിപെടട്ടെ 
ദുശ്ലതി-മൂടപ്പെടട്ടെ-സ്വഗ്രപാതില്_ ഉധപ്പെടട്ടെ--- ഉണ്ടെ 

0 ക്രിസ്ത താന് ഉ_യിത്തെഴുന്ന_ വാത്ത രം ചോ. കത്തിലെല്ലാം 

സത്യസംഘ.- ങ്ങളില് നിത്ൃം-കിത്തനം ചെയ്യിടവേണ--- ഉണ 

[മം ജം, കൊച്ചുകുഞ്ഞ്] 

65 ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ഹല്ലെലു- ഫല്ലെലൂയാ മഫത്വ ദേവ നി൯ സുതനെ ! 

ഹല്ലെല്യ_ ഫല്ലെദൂയാ ജയം ജയം അനന്ത 4വന്മിതനേ ! 

അനുപള്പി 

നല്ലേോ൯ അനാടി 4വന്മ്യ൯- വന്നു മരി- 

ച്യയിത്തെഴ്ുന്നു ഇന്നു പിജയമേ !__- ഹല്ലെല്ല 

ചരണങ്ങറം 

1 ട് 

9 -. വേ ൯ ക്രടരാടിഞ്ഞു-_മടിഞ്ഞു ജയമതു ഫോഷക്കിച്ചു---കൊട്ടംവേ ചാവി 

താമത്തെ സംഫരിച്ച--ുറിക് നട്ട്മതിലും ഇടിഞ്ഞു--മറിഞ്ഞു 

ചാപികമെ. കുറിച്ച---മരിച്ച ജീവനെയും വെടിഞ്ഞു--ഭദൈവാല്യ- 

പാടുപെട്ടദ്ധരിച്ടു---കിരസ്മ-- ഫല ത്തിര രണ്ടായ്ക്രിഴിഞ്ഞു--ഒചിഞ്ഞു--- ഹല്ലെ 

4 

പേദം നിറവോറി---നേ൪ തെററി ദൈപകോപം തീന൯ു---പിശാചി൯ 

യോരെക്കരയേററി---കാ൪ മാററി തിന്മയെല്ലാം അകന്നു---തകന്നു 

പാപികഥെ തോറി---കൊണ്ടോററി ആവഭലോട്ട ചേന്ര_വണങ്ങിക്കു. 

ഭര്രാസനം കയററി---വാഴിച്ചു--- ഫല്ലെല്ു ഞ്ഞാടി൯ സ്മൂതി പകന്ന-വുകള്തവിന്---ഫ 

റമോശവത്സലം' 

ഉ മുഗ്ന - മുഴി കിയവഗം 3, തല്ലതി -- അവന്െറ യജമാനന്. 
൮൦ ജാലഠ-ക്രടംം 

ടും വന്ദിത൯ -വയിക്കപ്പെടടവ൯ം 
ന) 
പ 
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ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

ഇ_ന്നേശു രാജ_നുയിത്തെഴ്സ് _ന്നേററല്ലേലൂ-യാ ! 

പ.ന്നാശ ശാവ_ ചാവുകഠം ജ.-യിച്ചലേലൂ. യാ: 
മഹാ സന്തോഷമേ !_മഫാ സന്തോഷമേ ! 

പരാപരസുതനേശു നാഥനെ.വാഴക്തിപ്പാടുവി൯ 
ജുയഗീതം പാട്ടവി൯_-ജയഗീതം പാട്ടവി൯ 
പ കലോനുദിച്ചിരുലോടിയൊടമിഷിതാ വന്നിഴുപി൯ 
മഫാ സന്തോഷമേ !_-മഫാസന്തോക്ഷമേ ! 

ദൈവദൂതന് കല്ലുരുട്ടി നീകി _വാതിലില് നിന്നു 
അക്കാവലും൪ മരിലവരെ_പ്പോലെയായ്ക്കുന്നു--- മഫാ 

അതിരാവില് പേത്രയോഹന്നാന്മമ-രോടി വന്നഫോ! 
ശവകുലറയ്ക്ു,ള്ളില് നോകി വിശ്വസി-ഷീടിനാരഫോ മഹാ 

[യുസ്തൂസ് യൌസേഫഷ് ] 

യമുനാകല്യാണി ആദിതാളം 

പല്പപി 

ടീവനായകനേ മനുപവേ_ലേ-എ൯--ഏ൯..ഏന്൯. ജീ.പ 

ചചരണങ്ങറം 

1 ജീവകൃപയി൯ നിജ വിയധ്ുവെള്ളം-ഏന്െറ 
മേലെഃഴിച്ച പാവത്തിരനിന്നുണത്തി 
നാവിലൊരു വൃതിയ പ്രാത്൧നയെ പകന. 
വ൯- ഏ൯_എ൯- എ൯_ഏന്-- ജീവ 

മ തന്നുയിരിന്നിരിപ്പതാം അധിരം_തന്നി. 
ചെന്നുമിരിക്കമുട്ജ്കും തന്നെനിക്കു 
എന്നുയിരിൽ മരുലൂം-മരണാവികഷമഥൊഴിച്ച_ 
വ൯എന്_.ഏന് _എ൯._ ഏന്. ജ്ടീവ 

3 വിശുദ്ധി വരുത്തുമാദുതലിന്നാത്മാവിനെ_.നല്ലീ.. 
ട്ടശുദ്ധമാമിരുമെന്നുള്ളില് നിന്നകററി 
വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഫ_മെന്നാത്മോവികകല് തന്ന. . 
വ൯-ഏ൯_എ൯-എ൯. ഏ൯-_- ജ്മീപ 

4 ഉയിത്തു മറിയയ്യം പ്രതൃക്ഷമായപോടിപ്പം. 
പിയാമെന്നുള്ളത്തില് പ്രത്യക്ഷമായവ൯ 
ഒഴുകും സ്നേഫവാക്കാലെ-ന്നുള്ളമൊക്കെയും കവനാ 
വ൯-ഏ൯- ൭൯ ഏ൯..ഏ൯... ജിവ 

൭ തന്നുടെ ജഡത്തോടുമസ്ഥിയോടുമൊന്നാ_യെന്നെ_ 
യെന്നും പിരിയാതവണ്ണ്ണം ചേത്തുതകാണ്ടവ൯ 
തന്നുള്ളം തുറന്നു മന-മെല്ലഭമെന്നേടറിയിച്ച.. 
വ൯- എ൯-ഏ൯.- ഏ൯ എ൯__. ഭുവ 

2: വകലോ൯ -:സ്ൂദ്യ൯ ൬ ്റവാനുത്തളമു്്തുസാ്നു 
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ആധികളെഴിച്ചെന്നെ കാക്കുന്നവ൯ ഭക്ഷ... 
ണാടികഠം തന്നു നിത്യം പോറഠുന്നവ൯ 
നീതിവഴധിലെനെ_ നടത്തി ക്കൊണ്ടുവരുന്ന_ 
വ൯.- ഏ൯.- എ൯- എ൯- ഏന--- 
ഞാനവനുമവറിറിക്കുമെന്നും-സ്വന്തം 
ഞാനവനൊഴികെ മററാരെയുമെ 
നൂ നമറിയുന്നില-വനിനിക്കെലാമായ.- 
വ൯- എ ൯-൯. എസ. ഏന--- 

ജിവ 

ജീവ 

[യുസ്മൂസ് യെൌസേഷ് ] 

ഹിന്തുസ്താന് ആദിതാളം 

[909-ാം ഗിതം പേലെ] പല്ലവി 

ത്യം ൮ ൦, പ് 

ഗ്രാ, 6. പി 

69. 

യേശുവിന് സാദുൃശ്യമെന്നില് പതിക്കദേവാത്മഃ മാവല്ലഭ ദേവാത്മാ 

യേശു ത൯ പ്രതിമയിലൂരുവാകിടുകെന്നെ-- 

ചരണങ്ദറം 

യേശുവിന് നാമത്തില് സ്ത ന-പ്പെട്ട നാമെലാരും 
കൂശില് തന്നേടടോയി ഉൃതി-ഏററടകപ്പെടട-- 

മരനെ സാഭ്ൂശത്തിലേ- കീഭവിച്ചോരെലാം 
ധരിച്ച വുനരുത്ഥാന-സാദൃശ്യവും കൂടെ. 

പാവത്തിമന്നശുവില്. നാം 2.രിച്ചപോയി തീരെ 

പാപത്തിലി നി നാം വസി-ചീടരുതങ്ങൊട്ടും--- 

പാപത്തിന്നപയവങ്ങ൦_ഓരോന്നും വെവ്വേറെ 

ശാപ മരത്തില് തറച്ച-കൊന്നു പോ മി സത്യം--- 

വീണ്ടും പപേത്തിന്നെന്നെ_ഉദ്യോഗിപ്പിക്കം വൈരി 

പേണ്ടാ നി൯ ശ്രമങ്ങഴമളാക്കെ-മാറവക്കൊഗക വേഗ 

വിനയം ദൈവാശ്രയം വണകുവുമേശുവില് 

വിളങ്ങി ശോഭിച്ചപപോല് നി _റയട്ടെന്നു ള്ളിലും--- 

മരണെത്തി൯ രം മമ്മത്തെ_ഗ്രഫിപ്പിചേശുവി൯ 

മരണത്തില് ശക്തിയെന്നില്-പ്യാപരിചീടടെ--- 

ഉയി്റി൯ മാ ശക്തിയില് ഞാ൯_യേശുവെയറിഞ്ഞു 

ഒയി൯ബലത്തി൯ വൂതുകം_ എന്നില് നിറയടേ--- 

മൈ വപചഭാഗത്തുയ-ന്നിരിക്കുമേശുവി൯ 

ജീവനെന്നില് വസിച്ചു ജ-യോത്സവം കൊങ്ളടെ-- 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശൂ 

യേശു 

യേശു 

വ്വേശു 

[ഹിം കോശി] 

രി നാനി 

മദ്ധ്യമാവതി ആദിതാളം 

(2598-0൦ ഗീതം പോല
ൈ) ഹ 

വാനലോകത്തെഴിന്നെമ്ളിനാ൯.- ശ്രി യശുനാഥ൯ 

വാനലോകത്തെഴന്നെമ്ളിനാ൯ 



സ്വഗ്്രാരോഹണം ൫: 

അനുപല്പപി 

വാനലോകത്തെഴ്ഴന്നെ ടി നാനൊലിപുമലയില് നി. 
ണാനനരയയത്തി ശിഷ്ഷ്യ൪-വാനില് നോകി നിന്നീടവെ--- വാനു 

് ു ചചരണങഞങ്ങറം 

[നി വിണ്ണൂലക്ത്തില് നിന്നിരത്ങി-മ൯ജുനായി 
വന്നു മാഗേതവായ്ക്കിലങ്ങി 
ചൊന്നു ശിഷ്ഷ്യരോഴുപദേശം നന്മ ചെയ്യു ന- 
ട്ടന്നറിയിച്ച സുവിദശേക്കം 
മന്നിടത്തുള്മോക്കു ചോര.ചിന്നി മരിച്ച മരണം 
വെന്നുയിത്തു ന.ല്ൃതാം നാ-മിന്നിലം വിട്ടു ജ ധമായി-- വാന 

9 മെലുപിസദേകിനൊ ക്രമത്തില്-പൃരോഫിത വേ 
ലെക്കു തനറെറ സ്വന്ത രക്തത്തെ 
തൃക്കരത്തദ്ത്തളികയി_ലേന്തി വതിക്കത 
മുക്കിയ വിരലുദ്ഭവനായ 
ഇക്കലപാപമൊക്കെക്കം- തക്ക പരിഹാരം ചെയ്താന് 
സ്വദ്രമാം വശുഭ്ധസ്ഥലം-നോകി മഥാവൃരോഫതന്--- വാന 

ജൂ തന്നില് വിശ്വസിക്കന്നോക്കായി_ ടഴിപില്ലാത്ത 
മന്മിരമൊരുക്കവനോയി 
ഏഎന്നുമവരോടിരിപ്പാനാ-സ്ല തൃാത്മാവെ പ- 
ഒ.നവക്ക കൊട്ടപ്പാനായി 
ഉന്നത൯ വലചഭാഗത്തി-രുന്നു പക്ഷവാദം ചെ 

തന്നുടയോക്കു മോചനം. തന്നു രക്ഷിപ്പതിന്നാധി--- വന 

4 സേനയിൽ കത്ത൯ പരിശുദ്ധ൯. ഏന്നു സ്വറ്റീയ 
സേനകംശ സ്മൂതിച്ച പ:ടവെ 
വാനമാന്ന ശിഷ്ഷ്യ൯ മുഖത്തേല്.-തിരുകടാക്ഷം 
പിണുപിടന്നു പിമക്ങവെ 
വാനവ൪ സാക്കി നല്ല,വെ_ മാനവര പാവം നീങ്ങവെ 
ക്വാണികമം കാഴ്ചയില് നിന്നു-വാനമേഘത്തില് മറഞ്ഞു. പാനു 

യുസ്തൂസ് യേ ഉസേഷ് 

ടട കര് 

70 ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 

 1124-ഠം ഗീതംപോലെ] പല്ലപി 

ഞങ്ങടെ പ്രധാനാചായ്യന- പാപം ഫനിക്ക 
ഞങ്ങളുടെ വുണ്യ കാഷ്യനേ--- 

അനുപച്പപി 
മത്ജിയ കാലത്തിലുള്ള_ മാററമ നിഴല് കമ്മാദി 
പൊങ്ങിയ കുലെ കുരിശി൯-പാട്ടകളഠല് പുതുപ്പിക__ ഞത്മ 
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ചരണങം 

1 വാതിലാം ദൈവാലയെ വന്നു-അനുതാപമേോടെ 
വാവിട്ടലറി പറയുന്നു 
പാതകരാം ഞങ്ങളിന്നു_.പാപച്ചരിഫരരത്തിന്നു 

പരമാടടി൯കുടിതന്തു- ച്യവിയഷേത കൈക വയ്കയന്നു-- 

2 ഞങ്ങടെ നാമങ്ങഠ നി൯ നെഞ്ചി൯- ധൂപം രക്തവും 
നി൯ കരയേന്തി കൃപാസനെ 
മംഗല പ്രഠാത്ഥനയേറദു. മദ്ധ്യസ്ഥതയില് കഴിപ്പാ൯ 
തിങ്ങി ഖ മനസ്സേ ഞങ്ങ. തഞ്ചമായ്ക്ി൯ പാഭാശ്രയാ-- ഞങ്ങ 

ജു ഞങ്ങളുടെ ആട്ടി൯കളിയേ- ഞങ്ങ നിന്െറ മേല് 
നന്ദിയോടാശ്രയം കൊളടലേന്നു 
ഗംഥാലമായ് ഞങ്ങ ദിപി_ വാഴ കിത് മഫത്വം തവ 

ഭംഗമായാല് തിരുവുള്ളം- പരിതാപം ആകില്ലയോ 4. ഞങ്ങു. 

4 അനാഗ്രഫഹം കൊണ്ടുവരേണം ആദ്രഹൂദയാ 

അടിയാ വെളിയില് നില്കുന്നു 
അനുതാപമോഴട ജപി. ചചടുതിവരെ കാത്തിരിപ്പാ൯ 

മനശ്ശക്തി തനീടേണം_ശാപമരുതേ വരുമ്പോ 

ഇംഗ്ലിഷ് 

പല്ലപി 

മഫി_മാപരി മശിഫാ----മേഘ 

വാഫനമതിനേത 

ഭഒയപ്രഭാവത്തോടഫോ 

സ്വറ്റുലോകത്തിന്നെ ഴന്നാ൯ 

71 

അനുപല്ലപി 
െഡ്രടൂതസൈറനു ങ്ങ ജയഗിതം പാടുന്നു 

ചരണ,ങ്ങറം 

മഫസ്സരനഭോതലങ്ങഴ---മേഘ- 

വാഫനം കടന്നു 

ബെഡ്ധനിരദ്ടതഗനെങ്ങക--പൃണ്യയ.- 

പാദം കുമ്പിടുന്നു [ങ്ങ 

മഫത്വപത്തി൯ രാജന്നു-തുറന്നു സ്വ൪ദ്വര.- 

കു 
ഹൃതിരേറദു ദൂതസംഘം---മേ ടി. 

റും വിണ്്പതിയെ 

അരി ഫഘേഷോ$സവചെയയു.---കീത്തി 

| നാഥ൯ ഏണ്ടിരുന്നു 

[ ആപദഃപൃസ്വ) 

ആദിതാളം 

ആര്തു പാടി നിന്നു 
പരമണ്ഡലങ്ങളിത്_പല രാഗം കേശക്കുന്നു 

ജ് 
നരലചോകരക്ഷകനായ്---ദേഹഫം 

കുരിശില് തന്നെ ബലിയായ്---നല്ലി 

ഷഘോഷത്തോടഴുയിര്്ു [്ന്നമ 

മരണത്തെ പാപത്തെ സാത്താനെയുംവെ.- 

4 
ഇഫലേോകേരഅില് പരത്തില്.---ഏങ്ങും 

ഏകാ നിറഞ്ഞു റ 

മഫിമാസനത്തിലങ്ങു---വിണ്ണില് 
വാഴ്ച ന്നേശു രാജസ 

ഗ്രഫിപ്പാനത്യത്ജുതം- ജഡാപ്യണ്ടെ ദൈവ- 
ത്തവ൭ 

ജയിക്കുന്നു രക്ഷകത്ത൯---പാരിത 

ജറുതികളഖിലം 
മയക്കങ്ങാം വിട്ട തന്നെ--വാക്ര്രി 
വദ്മിചിട്ടവോദ.ം [ക൯ 

പിയത്തിന്നു മേല് അമത്മൂ-വി ഉ മ്മുന്നുനായ- 

രമേ ?ശവത്സലം] 



സ്വ്റ്രാരോഹണം 7; 

70 ഇംഗ്ലിഷ്---ഏകതാളം [1738 ഇംഗ്ഗീഷ്--രൂപകം 

[1-൦ ഗീതംപോലെ] 1 [തല 

പട്ടൂപി മം കിരീടത്താല് _മുറിവേറാഠ യേശുവി൯- 

മാടി യേറും മാമഫത്വ- മകുടം ന്നു 
സന്തോക്കിപ്പി൯_- ആഘോഷിപ്പി൯ || യ് യ 

താനുവന്ദിച്ചിടി൯ 
ടോഠ ൧ 

പം എങ്ങും 2 [അര 

ടം സ്വറ്റൂത്തില് മഫാ_ള്യരത്തില്വാഴ്ന്ന ൯ - 

ചരണങ്ങ0ം ശോഭയോട്ട മാമഫത്വ . രാജരാജ൯ താ 

1 രംഛഷക൯ താ൯ബലിയായോ൯ കത്താധി കത്തസ താ൯. 

ഉന്നതത്തില് പോയി 
സത്യപതി. സ്നറേഹരൂപ൯ 3 

വാണരുളിടുന്നു.-- സ | പഠനലോകത്തില്_പരമാനനംതന്നേ-തിരു 

മാമഫത്വം ഇങ്ങറിഞ്ഞ.- ഭക്തകാനന്മം--- 
ലി ഇ.ഡിം പരവും-വപാത

ാഭവും 

തിരുസ്ലേഫമാനന്ദം: തന് അധികാര തലം 
യേശുപര൯_-വാണിട്ുന്നാ൯ 

ഥം 

ത൯ ഫിതംപോലെങ്ങും__ സ ി [ബഫ്ഗ 
വരിക 7 ക്ുരിശി൯ ലജും കമാ_തരുംനിത്യഭാഗ്ൃതങ്ങക - 

റി കോടികോടി കാലം വാഴം സ്വ൨മലരാജ്ച്യ- 
പാദം കുമ്പിടും വരെയും ം [ത്തില് 

പല്ലഭത്വത്തി൯ വലഭാ.. തിരുരക്ഷ നേടിയേഠ൪ 
ഗത്തു വാണിട്ടുന്നു-- സ 

4 പിട്ടും അവന് ഏഴന്നരുമു.ം 5 [നര 

ഭക്തരെല്ലാരെയും താ൯ പണ്ടുതാ൯ പെടുട- കക്ഷപ്പാടും മരണവും- 
മേദിനിയിതനിന്നുയത്തും പാപിക്രക്കു നിത്യമോക്ഷ-ഭാഗ്യകാരണം: 

മറുരൂപമാകും നാം സ സുവിദശക്ഷഘോഷണം 

[മോശവത്സചം] €മോശവത്സലം] 

1:%110%111014 ൧൦ സച്ഡ്്സ്൦ 

ഗണദോഷം 

78 ആനന്ദഭൈരവി അടതാളം ചായക്ക് 

പല്ലപി 
ഫേ ഫേ ! പ്രിയസ്സേഫിതാ സോദരാ! 
സാദരം ശൃണു മമേ വചനം 

അനുപല്ലപി 

3ഹഫാലാഹല തുല്യടയായ മായ നമ്മെ 
ഫന്ത നരകത്തില്. തമ്ളിക ഒ.യുമേ.. ഫേ 
പ്രസില് 

3൦ ശൃണു കേട്ടാലും 2ം ൪82. ഫുന്്റെ, ?ം ഹാലാഫലതുഖ്യം 5 വിഷംപചോല്ദം 



[ക റം 1110141101 ൧120 ൧11240 

.വ൮ രണങ്ങ ഠം 

1 കായമിരികിലെ_ മായയെ ജയിക്കാവു 
കായം പോയാല് പിന്നെ ന്യായം വിസ്മരിഭ്മെ 
ന്യായവിസ്പാര സഭാ-നായകനാമേശുലെ 
മായമെന്നിയെ 1ഭജ_മായയക്ല൭൨വ_ ഫേ 

9 പാരില് പാപമില്ലാതെ പ്രുക്ഷരില്ലാഷ്ക,യാല് 
നേരായ്കൂരണം നകഷില്- ഘോരമായ്ക്കരികയാല് 
പാരം പെരുകും കൃപാ_ധാര൯ നീതിയെ ഉസുത_ 
സാരമേധത്താല് പരി_പ്യൂരണം ചെയ്യു നാഥ൯-- ഫേ 

ടു പവേദസ്വരുപർ മഫാ.വേദന പരനായി 
ഖേദമധു മധുര.-സ്വഠടേന മുതനായി 
പാതകം തീത്തു നമ്മെ-നിതീകരിപ്പാനുയി 
ത്താദിഗുരുവാം ക്രിസ്സു-നാഥനെ ഭജികെടോ !--- ഹേ 

4 പാവനമായ തൊ -$ഭപ്ൃശോണിതം തന്നാല് 
പാപികളായ നമ്മെ-പാലനം ചെയ്യതിന്നാ(്യി) 
പാവനാത്മാവിതനിന്നു_-ബേഠധമുദിപ്പിക്കുന്ന 
ഉഭാഗധേയനാ: €ഭക്ത_പാലനെ ഭജിക്കെടോ !__ ഫേ 

6 രക്ഷിതാവികത്നിന്നു-രക്ഷയെ ലഭിക്കാതെ 
കുക്ഷി ദൈവമായ്ക്യുല ഭിക്ഷു നടന്നുട൯ 
ദകക്ഷാഗ്നിപോലെ മുതൂ-ശിക്ഷാരപമായൂവ്യ, 
ലക്ഷനൌെഹീനമായ-രക്ഷസ്സിര രക്ഷ ചൊല്ലം-- ഹേ 

6 പാപി! യനുതപിക്ക-പാപി ! യന്തപികു 
പാപിയനുതപിചാല്- പാപമോചനം വരും 
ഇത്യേവം പറയുന്ന-മര്പ്യനെ ദൂഷിചിഹ- 

കൃത്യമായ മായയില് മത്യാ നി മുഴ കായ്്,---- ഫേ 

7 ക്രിസ്കോ ജഗതഗുരോ! _ക്രിസ്നോ പരമഗുരോ ! 
ക്രിസ്പോ വേദഗുരോ !- ക്രിസ്നോ വിജ്ഞാനഗുരോ ! 
ക്രസ്ലോ ദൈവപുത്രാ 1- ക്രിസ്കരോ മനുക്ഷ്യപുത്രാ ] 
ക്രസ്യോ! 14രക്ഷ രക്ഷാ മാ-1മിത്യവം സ്കൂതികെടോ--- ഹേ 

[യുസ്സ് യൌസേഫ് | 
നിനി 

സ് ദ്പിജാവന്തി സുരുട്ടി . ആദിതാളം 

നാമു.കഠം പോയീഴ്ുന്നു-൩ ഹോദരാ 

നാമൂ.കഠം പോയിട്ടുന്നു 

1. ഭജ -സേവിചാലും: 2 സുതസാരമേധ; തേ സ 

ചിയാതം 9ം ഖേദമധു മധുരസ്വദേന മുതനായി 5 ഖേദമാകുന്ന മധുപ റ യ 

അചചിച്ചതിനാല് മരിച്ചും 44 ശിര 
വ 

ഭുഗ്യവാ൯ം 6 ഭദതപാലന് ട സേവിക്കുന്നവരെ പകിക്കന്നവന്. റ് ലം 

൭. കക്ഷാഗ്നി ഉണങ്ങിയ വുല്ലിലെതീയ്ം 9. അകത 

0. രശ രക്ഷ മാം-മ്േന്നെ രക്ഷിക്ക രക്ഷികം 12. ഇത്യേവം ടട എന്നിങ്ങനെം 



26 

ധരാ 

ഗുണഥലോഷം 49 

അനുപല്ലപി 
നാ കഠം നാലുവിരല്.- നിള മെയുമ്ളതിനാല് 
ചേചോടു നീയിതു. ചിന്തിച്ചുണന്നുകൊമക 

ച രണങഞങ്ങാം 

പവം കിഞ്ചും വിമഞ്ഞും പഷ്ട് തുഥെരു 

പിതനിന്നു പിഴ്ടംപോല് 
ചാവാതല് പിടിപെട്ട നി൯_ലുററി ലുള്ള അനേക൪ 
ഭൂപിരനിന്നെട്ടകപ്പെ- ടീടുന്നില്ലെയോ ? നിധെറ- നാളു. 
തന്ത തള്ള പോയില്ലെ ധോ 4_സഹോദരാ ! 
ഏന്തിങ്ങതനെയിരിക്കുന്നു € 
ഫന്തയെന്നേക്കുമായി-നിനെറ ഭവനമതിത 
ചന്തമോടിരുന്നീടാ_മെന്നോ നിനയ്ലുന്നു & നി൯- നമ. 

ഇന്നും ദൈവം കനിഞ്ഞയ്യേ_ ജീപനോട്ട 
നിന്നെ വെച്ചിരിടന്നഹോ 
ഉന്നതന് കനിവെ വെടിഞ്ഞു നടന്നാല് ചാവു 
ഒന്നുമൊരുങ്ങാ നേരം. നിന്നെയെടുത്തീടടം നി ൯ ൩0. 

യേശു കുരിശില് നിനക്കായ് _-സഹോദരാം! 
ഏറി മരിചതോക ു 
ലേശവും താമസിയാ-തേശുവി൯ പാദത്തെ ന 
ആശ്ലേഷം ചെയു,വനില്- വിശ്വസിചാശ്വസിക്ക__ നാമ. 

ഇക്ടകാലമിതയ്യയ്യോ_സഫഹഫോദരാ! 
കക്ടകാലം വിന് വരുന്നു 
ഇക്ടകാലത്തിത ഗുണ-പ്പെട്ടിടായ്യില് നരക 
രിക്കുതയില് വീണയ്യോ-കക്ടമുഴന്നീടടം നിന് നാരു. 

[ഫിലിപ്പോസ്] 

ആനന്ദവിലാസം 

പല്ലപി 

മറന്നുപോകാതെ നിമ നമ !_ജീപ൯ 
പറന്നുപോകും വേഗം- ജഡംമറ്സ്റോയിട്ടുമേ 
റന്നുപേ9റ_കാതെ നി മനമേ ! 

ചരണത്ഥമറം 

1 3 
പിറന്ന ഭനരം മുതല് നിന്നെ.ഫ്പ്പോഠം ഒതു വ-ന്നീടുന്ന- കാലം-ബാല്യ 
മുറിചീട -_മോ-_എന്നു-മരണം നില്ൃച്ഛന്നേ വൃദ്ധവശി- ശുത്വ ബ_ല യെരവ്വനത്തോ ? 
കുറഞ്ഞോന്നും_താമസം- എന്നേ-നിന്നെ രാത്രിയി-ലേ? പകലത്തോ_എന്ത്രോ 

മറുമലോക-ത്താകീടു-വാനെരേ.ഞ്ങുന്നേ... | മരൃര.റിയുന്നി_ള.ന്ത്യ ക 0_ലത്തെ__ 
4 

ശക്തി സു_ഖം ധനം എലാം_സവ്യ വീട്ടില് വെ-ചോ കാട്ടില്_ചപെചോ._ അതി 
ശക്തന് നിന്നെ വിമിഛിടടന്ന_കാലം കോക്ഷമു- മമ സ3ദ്രത്തില്_വെച്ചോ ? 
മാത്രനേ_രം ജവം_ചൊല്ലാ൯_ക്രടെ കുട്ടിതകി_ടക്ുയില് വെച്ചോ. മതു 
ചേര്തീടു_മോ ₹ ഇലല ! ഇല! ഇതെല്ലാം... വെട്ടവാ൯ ഒു്വക്രട്ടന്നെങ്ങു. വെചോ ? 
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9 0 
രോഗാ ക്ഷാ-മം ശഗണ്ല-കൊണ്ടോ._ വിക്ഷ ഇപ്പോകഷൊ.-രുങ്ങേണം നെഞ്ചേ-ഇനി 
നാഗം മു-ക്കമൃഗം-മിന്നിടി- കൊണ്ടോ ? | പില്ലാടാ_കട്ടെന്നു-വെക്കാതെ-നെഞ്ചേ : 
വേറെ വിപത്തുകശ -കൊണ്ടോ- ജീപ൯ | തല്ലര-ന്നേല്ലിക നിന്നെ- ഏന്നാല് [ന്നെ 
മാടും ക൭-യം.-മട്സ്സായ്മീരും നീ_ക.ണ്ടോ-. | സ്വരപ്പുര_ത്തില് ഏന്നും-വാണിടാം-പി 

[മോശവത്സലം] 

7 ആഹരി ആദിതാളം 

[124-ഠം ഗീതം പോലെ] പല്പപി 

മുതു വന്നണയും-നിനക്ക-നി൯ വീട്ടുകായ്യം 
കൃത്യമായൊരുക്കുക വേഗം 

മുതു പന്നണയുമയ്യ്യേോ_കത്തനുറയില്നിന്നു മണ് 

കട്ടയാം ശരീരമിതാ-വെട്ടുവാ൯ വങ്ലേരിടുന്നു മുതൂ 

ച്വരണങ്ങധം 

1 ഉന്നത ദേവവചനമാ_മിതു നിനക്കു 
ഇന്നറി ധിചീടുന്നയ്യോ നീ 
മന്ന൪ മന്നനാം മശിഫ സന്നിധിയില് നിന്രണം 

പന്ന പി൯ നില്ദേംണ്ടടതന്നു_ളന്നി യുണ്ടന്നെഴ്ുന്നേല്യം--- മത്ൂ 

9 വെട്ടപാ൯ വാം മിനുക്കുന്നയ്യയോ നി൯ കണ്ണാമതില് 

തിട്ടമായന്നു വിണിട്ടമേ 
എത്രയും നി൯ നല മേനി_യത്രയും വേഗം വൂയിത്തു 

കക്യമഴിയുന്നതിന്ന--ടുത്തിരിക്കുന്നയ്യോ കാലം--- “ ഭൂതൂ 

ൂ മെത്തയില് കിടന്ന നി൯ ദേഹം-അയ്യ്യോ നാളെ. 

വെട്ടിയേരേ കുഴിയില് കിടക്കും 

ചത്ത നി൯ മേനിയെ_തിന്നു_തഹ്റി പരുപരിന്നാ- 

യ്്രത്തിരിക്കന്നേ വുഴ്ച്കു.ളൂഥഠു ചിന്തചെയ്ലു, മൂഡ. .--- മുത്യൂ 

4 പുത്രകമ.ത്രങ്ങളും നിനെറ-മിത്രവറ്മുപും 

ചുററിനിന്നു കണ്ണീ൪ തൂകവെ 
കെട്ടി വലിച്ചിട്ടും കഫം. പട്ടമമായൂല്ടടം കണ്ണ്ണാ 

വിട്ടകന്നു നിന്നില്നിന്നു.-തിട്ടമായ്യ്യേയീടടം ജീവ൯--- മൂത്യൂ 

[യുസ്തൂസ് യൌ സപ്പ) 

7൫ കാപി ആദിതാളം 

പല്ലപി 

കല്ലും അല്ലെടോ _ കായം-മല്ലം അല്ലെടോ 1_ ഇതു 

അനുപല്ലവി 

വെദ്ജി പെന് വിലമതിയാ- മുത്തും അ-ജ്ലെടോ റ 
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ചരണങ്ങം 

1 പളതും ചൊല്ലാതെ നാമെ-വരവതറിയാ-അതാല് 
നല വഴി തേടി ദേവ_നാമത്തെ ഓക. കല്ലും 

2 സുഷ്ടന്ു കിം കണ്ടെതെല്ലാം -മായ അല്ലയോ "-ശ്ല്രോമോന് 
കായ്യയം ഇതു ചൊന്നതേ നീ -പാത്തറിയായോ €--- കല്ലും 

$ കുഠാടിക്കും മേഘം വുക_യ്യൊപ്പമായഫോ_നരന് ഉററം ഏണ്ണീടുന്ന ജീവ൯-പോഷ്മറയുമേ-- കല്ലും 

43 വേഗമായൊഴ്ച്കും ആറി൯നീററിനൊപ്പമേ_മായാ 
ദേഫനര നാരക ലതി_1ജവം കഴിയുമേ-_ കല്ലും 

5 രാപ്പകലിരുംം വെളിപും-മാറുംവണ്ണമേ_അയ്യോ ) 
ഭൂപതികഠം വാഷ്ടുകഠംക്കും_മാറുപാട്ടണ്ടേ-_ കല്ലും 

(0 പഫ്യൃമല൪ ചൂടേറു പെട്ടാല് വാടി ഉതിരും__അതു 
പോലെ ഈ കായത്തിന് ഭംഗി_മങ്ങി മ യുമേ_ കല്ലും 

റ് അല്ലനാഠം ജയം നടിക്കം_സ്വല മാനുഷന്_അവന് 
അല്ല നോവെജിര കിടക്കും കെല്ലകെട്ടവ൯--- കല്ലും 

8 മേലുകീഴാം കിഴ്ചമേലാം_വണ്ടിയുരുംം പോല് _നര 
മേനിയും തല് പെരരുഷവും_മേലുകീഴാമേ__ കല്ലും 

99 മാനവും ഭൂവാഴ്വും എന്നാ-അതിദരിദനും_സവ്വ 
മാന്യനാം ഭൂപാലനും ചാ-വൊപ്പം അല്യോ 

കല്ല്ം 

10 ഓടം ഓട്ടം ജീവന് ഓടടം- സവ്യപും ഓടം_തിട്ടം 
ഓട്ടം ഒട്ടത്ജുമ്പോഴം ആത്മ നേട്ടമേ ശിക്ടം__ കല്ലും 

3] ടുക്ളജിവാത്മാകകധ മരിയാ-തെരിയും_തീയില്_പിന്നെ 
ശിക്ടനരാത്മാക്കഠം മരിയാ_തിരിക്കം മോക്ക കളും 

[മം ളും കൊച്ചുകുഞ്ഞ്] 

ഴു ഭൈരവി ആദിതാളം 

പല്പപി 
നമ്പ വേണ്ടു ഉലകം നമ്പ വേണ്ടാ 

അനുപല്ലപി 

നമ്പിടേണ്ടാ രംയുലകം_എല്ലാം മായയെന്നു റ്രേദോമോന് 
നല്ലപോല് അറിഞ്ഞു ചൊന്നാ൯ ംരം ഭപി അലഞ്ഞുഴന്നു__-നമ്പ 

ചരണഞ്ങറം 
[ ] ന്മ ചെഷ്യുല്ലാതെ വേറെ മു മന്ന മഫത്തുക്ക ബാല൪ധ ഒന്നുമൃുതകാ നിനക്കു ധനൃരുമേോര നിമിഷത്തില് ഇന്നോ എന്നോ ഭൃത്യ വരും ഇന്നിലം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോം എന്നതിനാല് ഭ്ൂവസ്ഥിരം___ നമ്പ പിന്നെ വഴകൊന്നുധിലം__ ി 

നമ്പ  . ഗ്ശ്ഞ്ഞതുഞ്ഞത്ത്തമു്ങത്ത ത്താ ന്നാതളത്തുളള്ള 

വം ജവം-വേഗഥത്തിതം 
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4 കായമതു ജീവന് വിട്ടു 
മാറിയെരേ നാമേ കിടന്നാല് 
മാതാ മക്ക ഭായ്യ ബന്ധു. 

വായവരകന്നു നില്ല നമ്പ 

4 പിള്ള കലറ വരെയും 

പെണകെ. ടി വാതില് വരെയും 

80 ചെഞ്ചുരുട്ടി 
ന വു 

1, 1101141101 2൧1 ൧൧124൦ 

തൂളളിട്ടം തോഴ൪ വൊരുഗ കൈ. 

ക്കമമവരെയുളള നീയും--- നമ്പ 

ടല ആശയായ്റ്റിനെറ സ്വന്തത്തില് 
ധേശുവെപ്പതിച്ച നിത്യം 
ഓശയായ് ജുപം തൃൂടന്നാല് 
നാശമില്ലാ വേറൊന്നും നീ--- നമ്പ 

[തോമസ് ജോണ്] 

ത്രിപുടതാളം 

പാഠവത്തിലിരിപ്പതു മോശം തവ പാവം തന്നേ നാശം 

വനനേങറം 

പാപത്തെ ഉമോചിപ്പതിന്നായി ഭൂപ്പില് 

പാപമിലാത്തേശ ജാതേനായെന്നു 

പാപി നീവഭക്ത്യാ ചിന്തിക്കത്വേരികില് 

പാചം.പാപം.-പാപ്പം എപ്പോഴ്ം 

തന്മടെ ജീപനെ ചിന്തിയാതെ താ൯ 

വന്നു മരിച്ച നിനക്കായി സത്യം 

ഇത്രമേല് നിന്നെ സ്നേഫിച ശ്രീയേശുലെ 

ഭകത്യഠ_ഭക്ത്യാ- ഭക്ത്യാ. ഭജിക-- 

പാപിയാം നിന്നെ തിരുരക്തത്താലെ 

പംപത്തില്നിന്നേശു വീട്ടുതകൊണ്ടല്ലോ 

ഫന്ത നീ ചിന്തിച്ചുണന്രകൊള്ളാസ്ത്ില് 

ഫാഫാ_ ഫാഫാ_ഫാഡ-ടൂരിതം--- 

മത്യന്മാ൪ രശലപെടേണ്ടതിന്നായി 

ക്രിസ്മേശുവെന്ന നാമം നല്ല,പ്പെടു 

മറൊരു നാമധൃമില്ല രക്ക്മാത്ഥം 
ക്രിസ്തം-ക്രിസ്തം-ക്രിസ്തം-നമിക്ക 

൭ 
ശ്രീയേശുക്രിസ്യനെ സേവിച്ചുകൊഠം കില്, 

ശ്രീയും സൌഭാഗ്യവും സൊലഭ്യമാകും 

ശ്രീമയശു ദേവ൯ താന് എജാവരാലും 

ടുധ്വേയ൯_ ധ്യേയ൯- ധ്യേയ൯- നിണ്ണയം--- 

0 
കത്താവില് വിശ്വാസ മില്ലാത്തവരെ 

കത്താ നരകത്തിലാകീടടം സത്യം 

കത്താവി൯ കല്പന ലംഫിപ്പോക്യ്യേഠ 
കക്കും. കര്്ജ്ഠ.- കമ്ജാം- അ ധി കഠ----- 

| 
7 

യേശുചരിത്രത്തെ വായിച്ചകൊണ്ടു 
ആശു നി തത്ഭക്തനാകുക യെന്നാല് 

കുശലമായീടടമല്ലായ്ക്കിലാത്മ 
നാശം_നാശം_നാശംആയിട്ട്ം-- 

[സിം ഡിം ദ വിദ്ട] 

81 ഹിന്തുസ്താ൯ ഏകതാളം 

പല്ലപി 
വരുന്നു നാശമയ്യോ-സോദോമിന്മേ൯ 
വരുന്നു നാശമയ്യ്യോ 

അനുപല്ലപി 

വരുന്നു നാശം_തിരിഞ്ഞു നോക്കാ- 

തഠിഞ്ഞു സീയോനെ !-വിരഞ്ഞോടക നീ. 

൮൦ ഭക്ത്യാ ഭക്തിയോട്ടക്ൂടിം 

വരു 

മും രക്ഷ്മാത്ഥം ട:രക്ഷഷ്ക്രായിം 

ദും ധ്വേയ൯ ധ്യാ നികുപ്പെടേണ്ടപനം 



ഹണദമദോജഷം 

ച്ര൪ണഞ്ഞറം 

ത ഗ്നിമഴ വരുന്നയ്യ്യോ_ഭായ്യു 

മകം നീയും വെന്തീിടും 
വെകും നിയോടാതെ നിന്നാല്.നിത്ൃ 
അഗ്നികിരയാകുമയ്യോ-_ 

കു 
നാമെയെന്നു നി ചൊല്ലതെ-അര 
നാഴിക പോല്പം നിലാതെ 
പാഴ്ഴവാക്കു ചൊലലിക്കാല_ മെല്ലാം 
പാഴില് കള ഞ്ഞീട തേയ്യോോ__ 

വരു 

വരു 

സോദോം കുടികളി൯ വാക്ക_ അതി 
പാതകനെറ ചതിവാക്കാം 
കാതതിന്നു കൊടക്കതെ_അഗ്നി 

ധേയിര വെന്തചിയാതെ_.. “ 

മൂ 
അയ്യേ മഹാ പാപീ! നിന്മേല്_ നസ്൨ 
റ്മ്യ൯ വെചിട്ടുള്േമോര൯വു 
അയ്യോ ചെഠുതല്ലെ ന്നോക്ക- ഇതു 

പൊയ്യെഴില് ക്രൂശിന്മേല് നോക്ക വരു 

വരു 

ക്രൂശില് കിടപ്പതാരയോ_ പര. 
ഥേശ സൂതനാകുന്നയ്യോ 

 നിചപാവീ! നിനക്കല്ലോ_തആ_ 
കശേ ഭൂമഭ്ധ്യ തൂങ്ങുന്നു 

6 
ഉഭ്ഭമതു പൊണങ്ടുന്നില്ലേ ?_നിതെറ 
വല ഭസ വേദന കണ്ടു 
വെംംടമൊ്ഴുകും പോലയ്യോ_ ചോര. 
യെല്ലാം ഒഴ കുന്നിതയോ_. 

് 
പാപി ! തിരുമുഖം കാങ്ക..അതി 
പാപി ! ശിരസ്സതു കാങ്ക 
പാപി ! യവ൯ വുറം കാങ്കെ- ക്രൂശില് 
ചാപീ ! പിരിച കൈ കാങ്ങ__ 

വരു 

വരു 

വരു 

പാപി! തുമച കാല് കാങ്മ_ തുറ 
ന്നോരു വിലാവിനെ കാങ്കെ 
പാപി ! തിരുമേനി കാഞ്മ_അതി 
പാപി! യോട്ടം ചോര കാഞ്ജമ.__. വരു 

പാപി ! തിരുസ്വരം കേധക_അവ൯ 
ടടീവ൯ വിടുന്നതും കാഞ്ജ._. 
യന ന്തതുത്തി 

യ 
& 

പാപീ ! കോപഗ്നിയെ കാഞ്ച. തന്മേല് 
പാപി! കത്തുന്നതും കാഞ്ഞ. വരു 

10 
സോദോമിലെ നിന്റെ പാപം. കൊണ്ടു 
പാതകാ ! നി൯ ജീവനാഥന്൯ 
വേദനയോട് കൃശിഡ്മേല്_ംരം 
പാടുക പെടിടുന്നയ്യോ-- 

11 
കത്തനാക്ുമിവ൯ വാക്ക_പഴ്ച.. 
തററതെന്നു ള്ളിലക്ങോക് 
വൃത്രാ! ജീപന്നായിട്ടോടെ_ന്നിതാ 
ഹൃത്രയ൯പോട്ടരയ്ക്ന്നു__ 

1 
൭ ക് ്ന4൪ തൂ കിയ രക്ന്നു- അവ൯ 

നിന്നെ കണ്ടുള്ള രുകുന്നു 
പ്പെടുന്നേ! കണ്ണേ! വായെന്നയ്യോ ഇതാ 
നിന്നെ വിളിക്കന്നിതയ്യോ _ വരഃ 

[യുസ്ൂസ്' യെസേഷ്' ] 

വരു 

വര്മ 

൫82 
കാപി---തആദിതാളം 

ഓഹോ! പാപമാഗ്ലം വിട്ടോടായോ 4 

ഉഭ്ളമെ, യേശു അന൯പേ തേടായോ ? 
ര ണഞ്ങറം 

വ൯കൂവയായി, ദേവന് അ൯പായി 
വന്നതിലയോ ? ഭഉവനെ നിനകായ് __ 

ഹു 
ലതു നാഒഠയ്-തീപ്പശിക്കാമ റായി 

നാഥനു ഉപോസിചീലേ ? നിനക്കായി 0 
ടര് 

ഭൂതലെ ജനിച്ചു, വേദന സഹിച്ചു 
1ഭൂദാരം അഖിലം താനെ വഫിച്ച-_ 

4 
കുരിശതില് അറഞ്ഞു,_കവറകം പതിഞ്ഞു 
ടുരിതം നിനക്കതി.നാലെ കുറഞ്ഞു__ 

5 [ ണയും- 

ക്ഷണം ഇഹം അഴിയും, -വിധിദിനംഅ_ 
തുണ അവന് ആകോ ? അഴല് അവപനൊ: 

6 [ഴിയും. 

അയ്യോ 4! ഏന് മനമേ!_ച്ചൊയ്യ്രെഭളവനമെ 
അഴിയാ ഭാഗ്യം ചിന്തിക അനുദിനമെ__ 

[മം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു”) 

15 ഭൂദരേം അഖിചം ഭൂമിയുടെ (പാച്ച) ഭാരത്തെ മുഴുവനും, 
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കയാല് ആദിതാളം 

പല്ലപി 
നിലം ! നിലയം !_പാപിയേ ! 
നോക്കുക നി൯-പാഠാതയേ ! 

അനുപൃവി 

വെക്മതേ_പാദം ഇനി 

തക്ക വഴി കാണും മുമ്പേ---- നിലം! 

ച്രണങാഠറം 

മൂനാം പി-ശാച്ച ശത്രൂ-ശീഷ്രം കൈ-വിടിടുമേ 
തക വഴി_യല നാശ_വക്ിലലേ-നിനെറ നില.--- നിലൂചി 

നാമെ യോ ഇന്നോ എന്നോ_കാലം ഒടുങ്ങും എന്നു 

പേലയറി_യാതുള്ള നീ-പാഴിലഴി-കല്ലെ ഇന്നു--- നില്ല! 

കാലി നടുട-ത്തലയോ- കോ.ടാലിയാം മ-രണുവും 

കാലമുമ്ള കാലം ഭക്തി _കാഥിലണിഞ്ഞു നടകു--- നിലം! 

ചെട്ടെന്നു മരണം നിന്നെ.വെട്ടുവാ൯ പ-ന്നീടടമ്പോഗം 

ഭുഷ്ജനായാല്..നിസെറ മു്ധില്_കാട്ടുമെ നി൯_പാപമപ്പോം നിലം! 

അന്ത്യവിധി -നാഭില് ലോകം .വെത്തുരുകി.പ്പോകുമ്പോഠം 

എന്തരിക്ജ- നായീട്ടം ന സ്വന്തരക്ഷ-നേടിടാഞ്ഞാല്--- നിലം! 

നിത്യം അഗാ_രൂരപത്തില് നീ--ചത്തിടാതെ നീറുവാന് 

കര്തനം വി_ധിക്ടമ്പോര നീ-എത്രമയാ-ലേഭിക്കം പേകോ൯-- നിദും! 

[മോശവത്സല്]ി 

ആനന്ദഭൈരവി അടതാളം 

രഷഷപെടാ൯ ഇതേ കാലം! 

നല കാലം. നല കാലം ] 

അനുപല്ലവി 

രക്ഷാ) സുവി ശേഷ വചനമിതാമെ 

ചരണങ്ങറം 

ചാരി൯ മായ ഇമ്പ്-ത്തിന്നായി---ടയശു 

പരനിന്൯ മാ-കൂപ്പയെ ഉ_പേക്ഷിചീ-ടായ്ക്കി൯--- 
രക്ഷ 

ഇഹലോക-സ്യേഹം വി_നശേം-- ഇതില് 

ഇണങ്ങ്തെ- മോക്ഷത്തെ. കരുതുവി൯_-വേഗ
--- രക്കു 

ഭയവും സ൨ന്ദേഹവും-നികീ൯---3യശു 

പര൯ രക്ഷമി-പ്പേ ശക്തി-മാ൯ കപാ..പഎണ്ണ൯--- ൪.൧9 

നരപര൯-താനഠയി-വന്നു---യേശു 

നരചാപ-ത്തിന്നു യാഗഠ- ചെയ്യുയി-ത്തല്ലോ--- 
ര 
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& തിരുരക്തം-നിന൯ പാപ_ത്തെയും---നീിക്കും 
ക്ഷണാ തിരു വുണ്പൃത്തില്_ ശരണം ലെ-ച്ചിടുകിത...-- രക്ഷ്മ 

൫ കപയല് അ_ലതാക്കപമോക്ഷാ---കിട്ടാ൯ 
കഴിവില്ല, തിരുകൃപ-തേടിക്കൊ_ വേഗഠ--- രക്ക്മ 

[മമാശവത്സലദ്ഠ് 

85 ജാവളി ഏകതാളം 
റു ച 

പട്വ: വുളിന്ു ഉല്യം. ധൂമം പോലെയും 
കാലം പാഴില് പോക്കൊല്ലാ വേഗം അല്ലയോ മനുജ൯_ഇല്ലൊരേ സാരം കാലം 
രയ്യശൂവിന്നരികില് നീ വാ-_ഫേ പ്രിയനേ ര്: പി 

ലോകത്തി൯ മാനം_ശക്തി ധനമങ്ങ൦ം 
ച്വരണങ്ങറം ആകവെ നശ്യമെന്നോത്തറിയെണാം---ക൭ 

കലമതോത്താല്.സ്വപ്പസമാനം | ഉ 
| നോജ്ഞന്൯_ മഫേശന്൯ നാമു.കലേടിപ്പോം..നാമറിയാതെ__കംചേം ഏത്ര മനോജ്ഞ൯- യേശു മ൫ 
 അത്തലകററുമേ_ നീ വരുമാകില്_-- കാലം 

2 6 
മിന്നല്പിണ൪ പോല്_മാനുഷറാദമ രക്ഷാസമയം_ ഇക്ഷണമത്രെ 
മുന്നിലേജീപിതം- ഏന്തവനോത്താല്__കാ രക്ഷപെടിടുക-താമസമെന്യയേ കാലം 

86 സെൌരരാഷ്യം ആദിതാളം 

൨! ലവി 
ദേഹം മണ്ണാ.- ക്കും മുമ്പെ 

ച്വേടിക്കൊഴ്ം ദൈ_വ കൃപാ 

അനുപല്ലുപ്; 
ലോക.വാ 9 ഒടടങ്ങും- കാലം വാഴ്ഴവാ൯ 
ഏ കരക്ഷാ-കരനാം- യേശുവേ ചേന്നുകെഠം കാ 

൧്വരണങ്ങഥം 
84] ബാലതം കോമളത്വം- വാടും ഫവോടു തുല്യം 

ബലപ്ും രക്ത തിലെ പ്പും-സെഃഖ്യവും എല്ലം 
പാരില് ആക്കും ഉറെപ്പാ൯-പാട്ടമതലയലേോ__ രദഫം 

൧2 രോഗങ്ങള് അങ്ങും ഇങ്ങും_ ദേഹത്തില് പാത്തീടുന്നു 
ഏക൯ കല്ലിചിടുമ്പോശ_ ഏകമായവ 
വേഗം കരടി ഞെരുങ്ദും_പോകും ജീവന് അതിനാല്. ദേഹം 

9 ചററിലും ആവത്തുകഠം തുകബ്വായിങ്ങുണ്ടേ 
തെററി നില്ലാ൯- നിനക്കു ശേഷ്കിയില്യ്യോ 
വററിക്കൊഠം നീ പരനേ_ഭയന്നുകൊഠം നേരമെല്ലാ_. ദേഹം 

_ 4 കാഴ്ച മങ്ങീടും മുമ്പേ-കാതടചീടും മുമ്പേ 
. കായമെങ്ങും തരിച്ചു മരവിക്കും മുമ്പേ 
ബോധം നിങ്ങിടും മുമ്പേ_ഭയഭ.രം പിടിം മമ്പേ. ദേഹം 

൬ ക്രൂരപ്പേക്രടം വന്നു-കൊണ്ടുവോയീട്ടം മുമ്പേ 
ഷോരപാതാമത്തിയില്_പീണുപോം മുമ്പേ 

റ: ' കാരുണ്യ കുത്ത൯ യേശൂ നാഥനെ ചേന്നുകെഴഠം കാ... ദേഹം 

[[മോശവത്സലം]് 
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8൫ ലാവണി ആദിതാളം 

പച്ലുവി ഗോഷ്ടി ചെയ്യും പേലോക.ം-൨ുറ.- 

മ൯പേ മു൯പേ നടക കോട്ട തിരിഞ്ഞുപോക്ും- വേഗം -- മു൯പേ 

മേലോട്ട ലക്ഷ്യം നോകി-അയ്യ്യോ മു 

പ്പി സപേയുള്ളവ തീരെ. നിയു. ഭന്നും ഭയപ്പെടാതെ 
പേക്ഷിചോടടക നേരെ_വേഗഠ--- മുന്പേ നന്നേ ധൈയ്യപ്പെടു കു 

അനുപല്ലപി മന്ദം ഭവിചിടാതെ_സുഖം 

ഡംഭം പകയും ഫുങ്ങദം ഒന്നും ആ ചു 

പംകം നിറഞ്ഞ ലോകം-ഇതി൯ ഒന്നും മതിചിടാതെ-വേഗ-- ' മുന്പേ 

സംപക്ം ആകെ നീകി ഇതി൯ 4 

ഇമ്പം നന്നല എന്നു-വേഗം--- മു൯പേ | ഖേദം നിന്ദയില് വേണ്ടാ 
സോദോമില് നീ നോക്കേണ്ടാ 
മോദിക്കേണ്ടാ നി ഭൂമെ-യേശു 
നാഥനറെറ ചിന്തയോടെ. മനേ. 
ഖേദം ധരിച്ച ക്രടെ- ധ്യഠനം 
വേദത്തില്വെച്ച പടെ വീണു. മുസപേ 

ചരണങ്ങറഥം 
സമ്പാദ്യം ബന്ധുജനം 

അമ്പാരമായ ധനം 
ഞഅസ൯വൃള്ള തരുസിസുതന്മ ൪. ഒന്നും 

നമ്പഠതെ ഓടി ഗഥിക എല്ലാം 
പിമ്പേ വിട്ടോടി ഗമിക്ു-ക്രിസ്തി൯ 9) 

സമ്പല്ഗതിക്ക ഗമ।ക്ക-വേഗാ--- മു൯പേ | വഞ്ചിചിടുന്ന പേയെ 
കു അഞ്ചാതെ ആയ്യധങ്ങഗ 

കൂട്ടും നില്കാതെ ഇങ്ങു _ | നെഞ്ചില് ധരിച്ച കാലെ-കൃവ 

ദുക്ഷജനവഴിയിത വാഞ്ചമിച്ച ശക്തിയാലെ-1പഞ്ച- 

ഓട്ടം തടന്ന വേഗം-ശക്തി ലാഞ്ചനം നേകി-മേലെ-ദിവൃ 

കരട്ടി ഗമിക്ക വേഗം-നിന്നാല് സഞ്ചാരം ചെയ്ക കാലെ വേഗഠ--മു൯പേ 

[മോശവത്സലം | 

11114൩1014 70 വധ 

॥ി ണ ക്രിസ്മവിങ്കലേക്കു ക്ഷണനം 

88 സുറിയാനി 

1 വാ വരികേശു നിന്നെ-കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു ക 

ഫാ വഷിക്കാരാ വേഗം-വാ വരികേശു്മുമ്പില് 

9 പാ വരികേശു റിന്നെ-രക്ഷിച്ചകൊള്ളം നൂനം 

ഫാ നിത്യടിമകാരാ-വാ വരികേശു മമ്പില് 

ു വാ വരികേശു നിന്െറ ഭാരമൊഷഴിച്ചു കാക്കും 

ഭാരവാഫിയേ ശീ്മം-വാ വരികേശു മുമ്പില് 

താ
നാ
 നാ ന

ന്ന
് 

ദം പഞ്ചലഞ്ചനം- (മശിഹായുടെ) അഞ്ചു തിരുമൂറിവടയ 0 8.ങ്ങഴംം 9 ഭര 

ഖാഫിയേ -- ഭാരം ചമക്കുന്നവനേ, 



ക്രിസ്കുവിങ്കലേക്കു ക്ഷണനം 1 

4 പാ വരികേശ നല. കാഴ തരും നിനക്കു 
ഫാ കുരുടാ നീ തപ്പി- വാ വരികേശു മുമ്പില് 

ട പാ വരികേശു നിന്നെ-താങ്ങിക്കൊള്ളം പ്രിയമായ 
ആലസ്യമുമമവനേ ! -വാ വരികേശു മുമ്പില് 

6 വാ വരികേശു നിന്നെ-മാവ്യിലണച്ചകൊടള്ലം 
ഫാ കുഞ്ഞാടേ സുഖേന-വാ വരികേശു മുമ്പില്. [മം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

80 [1 0-൦ ഗീതം പോലെ | 90 

ആനന്ദവിലാസം--അടതാളം ആനന്ദഭൈരവി-_ആദിതാളം 
ഫാ വരുവിന് പാപികമേചാവ റി 

ഭാരത്തി൯ കീഴില് ഞരങ്ങുന്നവരേ പല്ലവ 
ഭരം ലഘ്യവാകീടടവാ൯---സവ്ൃ നാഥനേശുവിനു-സ്കൂതി 
ചാവക്കറയെത്തുടച്ചുക &വാ൯ ചൊത്_-ചൊത.- ചൊല്._ചൊത്_ചെറല് 

രണങദറം വിശ്വസം മാത്രമേ പോ'__ഏന്നാല് ചരണ 
വിശ്വേശരക്ഷയെ നിങ്ങ പ്രാപിക്കും ഇഹഫവര നന്മകഗ_സവ്യപും തന്നു 
ചിത്തമവനുകൊട്ടുക-__അപ്പപോഠം ബപ്,തര തിന്മകഠം_ ക്ഷധിചീടുന്ന 
ചിത്തശുദ്ധി പരുത്തും പരമാത്മ യഫോവയാം ത്രി-യേകനെന്നും സ്മൃതി 

ചൊത്-ചെൊത.-ചൊല്_ചെ;ല്_ചൊതൽ __ 
ലോകത്തില്. വന്നതും യേശു-__തന്റെറ 9 

വരുത്തന്നതിനു ചേറകക്കു രക്ഷ ലു ത്തു എം പ്രരലോകം വിട്ട_ പാരിടത്തിൽ വന്ന 
1 

൧ഥ ( പാ പം സ കം ം നരക്കുല രംഛ.ചഷചക_നായവനും പ് തിയ ശിഫ പാപികമെ പ്ര ം പരമഗുരുവുമാ൨_യേശുവിന്നും_ സതി 
ചൊത്- ചൊത_ചൊത്_ ചൊൽ. _ ചൊല് __ കരൂശില് മരിച്ചതും നിങ്ങം__ക്കള്ള നം ൭.൮൧ . ചാത് ചൊല് 

രവാപ തിമിരത്തെ യൊഴിപ്പാ൯ 9 
മുറിവുകളില് നിന്നൊലിക്കും_രക്ത ധനവും ഘനവും_1പനിപോല് പറക്കും റവ പാപത്തെ അരുക്കുന്നു തീരെ നന്മകഠം തിന്മകശം_ നിന്വേച്ചറെക്കും 

തിന്മയാകും_ലൌകികം വിട്ടോടി നീ) മരണത്തില് നിന്നുയിത്തതും__യേശു പോ- പോ. പോ_പോ_പേം__ മരണത്തി൯ ഭീതി നാക്കൊഴിപ്പാനായ് 
മഫ്ത്വം ധരിച്ച പിതാവി൯__ തന്െറ € വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ, മണ്ണ്ണ മോഫാഭിയില്-മനസ്സ വെക്കാതെ 

വിണ്ണ്ണിനു പോകുവാ൯-വിരഞ്ഞിട്ട നീയേ 
ഇരിക്കും വിശ്വാസികാഠംകായി__യേശു കണ്ണില് കാണുന്ന യീ_മായാ സുഖം വിട്ട 
ഇരന്നു തന് പിതാവിന്െറ കൃവയെ പെേചോ-പോ-പോ-പോ- ധരിക വിശ്വാസമേശുവില്__മുക്തി ക ലഭികാം സ്വശ്ലൂത്ത[ത് സൂഖവല്െന്നും വവും മുജസാത്താനുടെ നഷ്യതാവഷഴിയിരല് 

ഒട്ടുമിക്ടപ്പെട്ട-നക്ടമാകാതെ 
സ്ൂത്ജമായി ക്രിസ്മു കഠ.ട്ടി പാതയി 
വാ-വാ-വാ-വാ_വാം__. നാഥ 

പാവപിഷത്താല് മരിച__മല്,  ) 
പാപികദേ നിങ്ങ കുരിശുമരത്തേല് 
നോക്കുവിന൯ ത്രാണ കത്താ൨െ__ നിത ൮0 
നാക്കി വിശ്വാസത്താല് ജീവിച്ചുകൊഠം. [സാരംഗ താ _ ഫാ വരുവി൯ പാപികലേ! [വിന 

[മോശവത്സലം] 1ം പനിടമഞ്ഞും 
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124 711471 011 

ജാവളി---ആദിതാളം 

പല്ലവി 

യേശുവേപ്പോലൊരു തക്ഷകന് മറെങ്ങു- 

വ്േശുവേപ്പോലൊരു രക്ഷക൯ [മില 

ച ണങഞ്ങറം 

ഛ്േന്മഫാ പാവങ്ങളും. തിന്മദൂഃഖങ്ങളെ ലാം 

തന്മേല്വഫിചിനിക്കാശ്വഠന്ധം_തരുന്നൊരു 
ഗു 

കത്തുസന്നിധിയിലെ൯- €രേച്ചമടുക൭ മ. 
്രാത്ഥനമൂലംവയ്്യുതിന്ന- നുവഭിക്ക.ന്നേശു 

[ ചൊന്നാര 

ഏ൯പരീക്ഷക.മെ ലാം ത൯1.ചാടെകൊണ്ടു 

അ൯പോട്ടുടനിനിക്കിവയില്.- ജയംനല്ലം 

ആലസ്യമുഭ്ള ഭാര_വാഫിയേ നി വരിക 

പാലിക്കും നിന്നെയുമവന്- അരുമയോടെ 

ഉത്തമ സ്നേഹിതന്. വിശ്വസ്പ വഴികാടി 

സത്യത്തില് നടത്തും നിന്നെ യെന്നുമവ൯ 

0 [ടയന്മ 
അനവുള്ള വൃരോഫിത൯- കാരുണ്ദവാനി_ 

ഇമ്പമായ് പഠിപ്പിക്ടം നല_ഗരു നാഥ൯ 
[സ്പില് 

സ്നേഫസ്വല്പനാകും. ആത്മവലഭ൯ മു 

ദാഹത്തോടെയണഞ്ഞു വ.ന്നിടുക വേഗം 
ദ [ത 

പന്തോഷമോടെയവന് തന്തിരുക്കരങ്ങളി 

എന്തീടും നിന്നെ ൨രികിര .അരികിലഹോ 

തന്നുടെ മാധ്യിലവ൯നിന്നെയനെക്ഛുകെട
േടു.ം 

പിണ്ണെ സദാ നിനകനന്ത-ഭാഗ്യമല്ലോ--- 

[ഠി ഡിം ജോജു] 

[20- 9൦ ഗീതം പേ ലെ
 | 

ക്രാല്---അടതാളചായ്ക്ക് 
92, 

പരിക പരിക യേശു-അരികില് വാ പാപീ 

ക്ഥക൯ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നി- 

ഉ ന്നേരം 

ഭരം നി പഹിമക്കേണ്ടാ_പരരംഭ
ീതിവേണ്ടാ 

കാരുണ്യവാനേശു-തരുമേയ
ശ-- സം 

അരുഥര 

1. പാടെ ടപാടത്തികതം 

20 01387 

8 
വരികയെന്നാത്മാവും സഭയും ചൊല്ലുന്നു 
വരിക താമസിയാതെ..തുറക്ക നി൯ ഫുദയമ 

3 
പാപിയെന്നോത്തു പിന്. മാറേണ്ട തെല്ലും 
പാപമെല്ലാമമശു-മോചനം ചെയ്യും 

പാപത്തെ മറെക്കാതെ- ഏററുചൊലഖിലം 
പാപികമഠംക്കരയമാ൦യേശുവി൯ മുമ്പില് 

ശരണും മറെറാരുവനും_വരികില നൂനം 
പരമ സക്ടമേറും-മരണ നാഴികയില് 

93 പനത്തുവരാളി--അടതാളം 

പല്പപി 
യേശുവിന്നരികില് വാ പാപി! 

അനുപല്ലവി 

ംരംശ൯ നി൯ ഭൂരിതങ്ങര മോചിക്കം വേ- 

ചരണങ്ങം ഗ൧ാല് 
പീണ്ട 

പാപത്തില് കിടന്നു നി_നരകത്തീയതില് 

ഏരിയാര് നിമിക്കം ന്_വരികപലൈകാതെ 

നി൯ പാപമഖിലവും-തണ്ണിന്നു മുമ്പാകെ 

കാണുന്നായതിനാലെ-താണു നി വേഗാഠ--- 

പാപിക്കാശ്രയമായി-താനലാതെയിലാരും 

1പഠദെ ചേന്നിടടുന്നോരെ-പാലിക്കുന്നോരു 

[ട്ടെ 
ആജ്ടിപ്പാട്ടകളു. ഒ മപാണിനീട്ടിയംകെ 

൧ീണെരെ വി മിക്കുന്നു_കാണേന്നില്ലേ നീ-- 

[്ഞാ൯ 

ഒന്നുകൊണ്ടുമെ൯ ചാരെ.വന്നീടും നരരെ 

നിന്ദിക്ചു തൃജിക്കയി-ളെന്നു ചൊന്നേഠരു--- 
[രിയുന്നു 

നിന്നെനോകിയും കൊണ്ടു-കണ്ണ്നിരചൊ- 

പിന്നെയെന്നു നീ ചിത്തെ-ചിന്തിഷിടാതെ- 

കററ [ന്നാല് 

ഉന്നതന് വി മികേട്ട_പിന്നാലെ വരികെ” 

പൊന്ന ലോകത്തി ചെന്നുംസമ്മോദാല് വാ- 

ലി ) ൧൦. 

[ററി. ജെം പകീ, 
ലി. ടം. 

ദ, പാണി-കൈം 
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92 ഇംഗ്ധ്രീഷ് ഏകതാളം 
ചരമാനന്ദമനുഭവിപ്പാന൯ ദ 

വരുവീ൯ നരരേ വിരഞ്ഞോടി നിങ്ങ വരിക തിരു സന്നിധിയില് 
എല് പരമാത്ഥമെല്ലാം പഞ്ഞീട്ടുക നി 

പരമോന്നതനേശു ഇതാ ന 
അര[കില് വരുവാനുരചെഴ്മിട്ടന്നു ) 

ഒരുമാത്രയും പാത്തിടാതെ 
ചരിശുദ്ധമതീവചനം വെഠുത്തേററു പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞിടു പാപം 
ഒരുകാലത്തിലും വരികില്ല ഭേദം [ച] 

തിരുചോരയിനാലെ നിന്െറ _ അരികില് വരുമാരെയുമേ പെരിയേരേ പാപം കഴ കീട്ടമപ൯ 
പിരിയാതെയെന്നും കരുതീടുമെന്നു 

ക് 9 
പര്മോന്നത വാക്ൃമിതാ പിറകോട്ടെറിഞ്ഞീട മെന്നു 
ശരിയായ് നിന്നോടി-ന്നുരചെയ്യിടുന്നു പറയുന്നതിനെ അറിഞ്ഞീട്ടക നീ 

[ഠറി. ജെ. വകി]] 

85, കാമോദരി ആദിതാളം 
പല്ലപി 

നസ്റയ്യ്യനാകും യേശുനാഥ൯_ദൈവ 
നന്ദന൯ ഏഴ്ചന്നരുളി-ട്ന്നു കൃവ-യോടിന്നേരം 

അനുപല്ലപി 
നാശമുണ്ടാക്കുന്ന പാപ_നക്ടകഷ്ടുങ്ങള ക്ററി 
മാ സുവിശേഷ രക്ഷയെ.മംഗലമായി നല്ലീട്ടവാ൯---- നസ 

ചരണങഞ്ങറം 
1 ആണി ചേത്ത പാഭങ്ങള ല്-അ൯പില് നടകൊണ്ടു 

അലി പുള്ള തിരുകങ്കൊം_ച്ചററും നോക്കിക്കൊണ്ടു 
ക്ഷിണുമെന്നയേ നന്മചെയ്യും_തൂക്ഷരങ്ങഠം നീട്ടിക്കൊണ്ടു 
ദേവ നിതി നിവത്തിച്ചു.ദിവൃ കൃപാ ശോഭയേടൈ__ നസ 

8 പാധ രോഗങ്ങധക്കു തക്ക-രഷ്ഷധങ്ങഠം കൊട്ടു 
പാവറപ്പെടവക്കു നല്ല ൯ നന്മ ബഹ്റ കൊണ്ടു 
കോപമില്ലാത്ത ഗുണവാന് .ഗരുവായുഭിച പരന് 
കോടി ചോകങ്ങധാം ടെ രാജന് കരുണ ക.ങ്കളു ഭവന്. നസ 3 പാപ ക്ഷ്ടുരോഗികമെ.- പക്ഷത്തോട് നോകി. പക്ഷവാദം നീക്കം ശക്തി_കാണിചീടാ൯ നോകി 
ശപേകുരുടക്കു കാഴ്ച _ ചന്തമേ നല്ലന്നതിനും 
ചത്ത വറുപിക.ഠ ൧൭ ജിവ൯_ശക്തിഷ്ം അരുധഗവതിനും__ നസ 4 പേടി ലട്ജയുമ്മവരെ_കടകണ്ണ്ണാല് നോകി 
പിക്ച മാ പാപികളെ _അലിവോടെ നോകി 
വാടിനില്ല,ം പാപികളെ പിളിച്ചു കരുണയോടെ മഫത്പം രക്ഷ നല്ലിടഠ൯-എഴുന്നരുമുന൯പേടെ__ നസ 

[മോശവത്സലം] 
രത്തതത്തയരഷയരരയയയകയയകട യരയ 

ി 



54. 

ടട൧ു0സട ൧. 

രക്ഷിതാവിനെറ വീളി 

96 സുരുട്ടി അടതാളം 

പല്ലപി 
തനാ നിന്നുടെ പേക്കായി- എന്നുടെ ചോര 

ബലി ചെഷ്യായതിനെ ഓാക്ക 

അനുപല്ലവി 

പവിനയാല് നീ നരകത്തീ_ക്കനലില് പവിഴ്ചവാറായി 

മ നസ്ത്രാലെന്നുടെ ജീവ൯- നിനക്കായുന്നു വീന്ദില്ലേ-- തന 

ചരണങ്ങാം 

1] ഇതിനെ നീ കരുതീടാതെ- മഠയമോഫത്താല് 

മതികേടായസ്ത്റുട നടിടാതെ 

ചതിയനാം പിശാച।നെ_യതിദ്റൂരെയകററാഞ്ഞോല് 

പതിയും നീ നരകത്തില് അതിനില്ലേതുമേ മററ തന 

9 ഇതിനു തുല്യമായെന്തോ നീ-തന്നിടും പാപീ! 

കുതുകമോടിയ്ു ചിന്തിക്കു 

അതിരററുള്ളമൊരു മോദം- അകമെ തന്നതിന്നരയി 

പതിയാമെന്നുടെ പാദെ_വരിക നീ മടിയാതെ--- തന 

5 ഭൂരിതം ഞാ൯ പലതുമേററു_നി൯ ഭൂരിതങ്ങഴാ 

ശിരസ്സില് ഞാ൯ ചുമന്നു തീര്ത്തു 

കരുതൂകിന്നിതിനെ നീ-യരുതു സംശയമേതും 

വിരുതു വാങ്ങുവാ നായ്ക്കീ-ക്കരിശുംകെണ്ടെ ശീഘ്ം വാ--- തന 

4 വരുമോരോ ഞെരുക്കം ഉഭൂമൌ-നിയതിനാലെ 

പരിതപികിരുന്നീടാതെ 

മരണനാഴി കയാ &.൦-ജഇരി നി വിശ്വസ്മനായി 

തരുപേ൯ ജീവകിരീടം_ അതിനു സംശയിക്കേണ്ടാ--- തന 

ദിനവും നീ മരിചീടെണം- എന്നില് ജീവിപ്പാ൯ 

വിനയം നി ധരിഛഷിടെണം 

അകമമ ഞാ൯ വലരെണം-പുറമേ നീ നശിക്കെനനെം 

കറയെ ഞാ൯ കള.യുമ്പോ- ഭൂമിചീടേണ്ട നീലേതും-- തന് 
[റിം ജെം വകി 

977 കൌശിക ആദിതാളം 

[99-0൦ ഗീതം പോലെ | 
പപല്പപി 

പിശ്വാസ ഹീന പാപീ! ഏ൯ വാശ്ദത്താ---ചൈമ്മെ 

പിശ്വസിചതിലാശ്വസിചീടുക 
തി 

൮൦ വിന-പാപം 9: ഭ്രമ - ഭൂമിയിരു (വച്ചു) - 



രക്ഷിതാവിന്െറ വിജി 51) 

ച്ചരണങ്ങറം 

റ പിശ്വസിചങ്ങു ജ്ഞോനസ്ത്റാനമേലും--- ഏന്നാല് 
നിശ്ചയമായി നീ രക്ഷിക്പ്പെട്ട്ം-- വിശ്വാ 

9) ഹാ! ഹാ! പ്രയാസപ്പെടുമന്നോര വരുവി൯---വേഗഠ 
ഫന്ത ഞാനെല്ാക്കുമാ- ശ്വാസം നഷ്യം--- വിശ്വാ 

9 ഭാരം ചുമക്കന്നപരേ വരുവി൯---അപ്പോം 
പാരാതെ ഞാന് നിങ്ങഗക്കാശ്വാസം തരും--- വിശ്വാ 

4 ദാഹാഭ്ളമപനേ നീ എ൯ സമീപെ--വന്നു ലി 

പ്രഫദ്കത്തോടാശു കുടിച്ചകൊം ക. വശ്വാ 

ലി ഏന്നരികെ 23 വരുന്നോരെ ഞാ൯---എന്നും 

ഏഏധ്വിധവും_തമജിക ഒ കയില വിശ്വ 

൫ ഫൃങ്കല് വരുന്നവന്നു മക്ഷുത്തു നാസ്തി--പിന്നെ 
എന്നില് വിശ്വസിപ്പപനില്ല ദാഹം. വിശ്വ 

"7 എണ്െറ വചനം കാത്തുകൊള്ളന്നവ൯---സത്യം 
എന്നേക്കം മരണൌത്തെ കാങ്കയില-_ വിശ്വാ 

ലം 8 എന്നെ പിത്തുടനീട്ടുമാട്ടകശംക്കു-_നല്ലം 
എന്നന്നേഷ്ടമുള്ളോരു ജീവനെ ഞാ൯-- വിശ്വ 

൭ ജീവയപ്പമാം ഏന്നെ ഭക്ഷി കടന്നോ൪-ഏലാം 
ജീവിച്ചകൊണ്ടീടുഒമെ ഏന്നന്നേക്കും-- വിശ്വാ 

10 മര്ൃന്മാ൪ രക്ഷ്മികപ്പെടേണ്ടതിന്നു--ഇല 
മറെറാരു നാമമയ്യോ ഏസേറതെന്നെ.---- വിശ്വാ 

൫8 ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 

പപ്വി ലല : [ത്താല് 
ഇട കാണ്ടെസെറ മെയ് നിരെറ പാപ. 

അയയ്യോ! പാപീ നീ എ൯-പാടു കാണുക! 
ടി റൂ ൪ അടികൊണ്ടേറെ ഞാന് നിന്െറ ദോ ൭. 

അനുപപച്ലപുവ കെട്ടുകഠം തൊഴികഠംക്കുമോ [ത്താല്, 
പാതകം റി ചെഴുതാത ഈ അററമില്ലല്ലോ__ ്മയ്വം ! 

പാടു ഞാ൯ പെട്ട. അയ്യോ! 

ചരണം 4 (ന്നേ! 
ഇരിമ്പഠണ്ടിയാല് എ൯_കൈകഠം നോക് 
ഇരുപാദങ്ങഴ ഓ൪_ തആതണ്ടിമേലായേ 
കരളിലും കുന്തം കടന്നു 
ചൊരിയുന്നേ രക്തം. അയ്യേ! 

പരമാനന്ദം ഞാ൯.വിട്ടു നിന്മൂലം 
പെരുംകാടിന്നും൦ം ഞാ൯- വന്നു നിദ്തൂലം 
കീറിയ വ്ം പൃതച്ചേന് 
വാരിന്നുടെയോ൯-- അയ്യോ! 

2 കി 

 നരമാതാവി൯ ചൊല് കീഴടങ്ങി ഞാന് | നിന്െറ റ 
ഒരു യാചകന് പോത്.-ജീവനം ചെയ്യേ൯ | നെറ പേക്ല്പോ ഞാ൯- തൂഞ്ങുന്നീവന്ണം 
ക്റെ വിശപ്പം ദുഹവും നിന്െറ പാപത്തിനു വേണ്ടി ല് 
ഒളെവറു നിന്മൂലം.-- അയ്യ്യോ ! | ഞാ൯ അടി കൊണ്ടേ ൯ അയയ്യ്യാ ! 

യ] 

3൦ പ്രഫദ്മത്തോടെ സാന്താഷത്തോടെം മം ക്ഷ്ുര്തതു -- വിശപ്പും 



5൭06 121 2101, 8210: 

6 റു 
പാഠകഠം പോലും ഏനു- പാട്ട കാണുന്നേ | കന്ന൯ പേയോടെ നീ. ചേന്നനിദുംാരത 
പാരം ഞെട്ടന്നേ കണ്. നീരൊഴ്ഠക്കുന്നേ എന്നെ (ദൂശി--ന്മേല് നീ. വീന്ടും തുക്കാതെ 

ധീരനാഗ്ഡ്രി എന്നെ നോകി നിന്നുടെ പേക്കുട്ള ശിക്മ 
തല കുലുക്കാതെ--- . അയയ്യ്യാ! | ഏന്നിലായിതാ__ അയ്യോ : 

[മേഠശവത്സലം 

111, 1101. എഡ് 

പരിശുഭ്ധാത്മാവു 

൭9 ഭൈരവി ത്രീസരതാളം 

പല്പപി 

വരിക നത്വരങ്ങളെ ന തരിക ആവിയയേ !1-ശൂഭ 

കരുണ 1വാപിയേ !1--- 

ചരണങ്ങറം 
1 തവജനാടിഷേ 6അി൯ സു-ഗന്ധതൈലമേ !1-ഭിപ്ൃ 

ന തൈലമേ--- പരിക് 

9 പ്രാവുപോലെയോ ദഫന൩൨.ജവലേ പോലെയോ കതി- 

രൊമിവു പോലെയോ--- വരിക 

5 പാഴ്ക മനസ്സിന് മുവ്യിചാരം- ആകെ മാദുവാ൯-ഗുണ്ടം 

ഏറിത്തേറുവാ൯--- ' വരിക 

4 പാപകുട്ലി൯ ആഴം കണ്ട-പാഠപി ഞാ൯ അയ്യോ !_ എന്നില് 

കോപിയാതയയ്യോ -- വരിം 

ര, ദോഷചെളിയില് മഴ്കി പാഴ്ചം-ദോക്കി ഞാനല്ലേേഗുണ- 

ദോഷി നീഷല്ലോ.---- വരിം 

6 പ്രകൃതികൊണ്ടു പികൃതമായ-ഫൃുദയം മാഠറുവാസ-നവ- ി 

ഹൃദയ ആകുവാ൯---- വരി, 

7? ഇര അകുന്നങ്ങകം അതുല് -വെ ളിവണയുവാ൯- വേദ. 

ത്തെളിപുണരുവാ൯--- പരി: 

8 സത്ൃയധമ്മ നീതി മാദ്റൂ-മുറകഠം ആകുവാ൯- കൂപ 
വരി. 

വളരെ നല്,വാ൯--- 
[ഥം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു 

ന്തി 

400 മോഫാനം ഏകതാളം 

ത്ത പി നിഷ സവ്യദാ തന്നില് ഏററ യേശൂവേ 

ഉന്നതാസനാ നാ ആപി ഞങ്ങളില് 

വന്നു ചേരുവാന് കുപ ഇന്നു നല്ല ക--- ചരണങ്ങറം 

അനുപല്പപി മതിമയങ്ടുന്നേ പേയും മനസ്സി ളക്കന്നേ 

മദമതാം ല് മറിഞ്ഞലയ്മ്ഛന്നേ-- 

ത്തല ഡു 

മം പാവിടതടാകാം 

മുന്നം മാനവ൪ പാപം മാഠുവാ൯ ഭവി 



പരിശുദ്ധാത്ഥാവു് 

മ [സെറ 

മോഫ പാപങ്ങശ വിഷം ഏറുംപോലെ. 

ദഹദേഫികശക്കതി നാശം ചെയ്യുന്നേ--- 

ശുഭ്ധാത്മാവിനെ. ശിഷ്യകെൊത്തിക്കാമെന്നു 
സത്യമായരുഗംചെയ്യു ഉത്തമ ദേവനേ... ൫ 

ദേഫമോഹമോ മഴ മേഘം പോലെന്നില് 
വേഗമോട്ടന്നു ചതി യോഗം ക്രടടന്നു-- 

101 

ള് 

07 

പെന്തക്കോസ്യെന്ന മഫാ ഉത്സ്വ ദിനേ 
സ്വന്ത ആത്മാവെ അവക്ഷയച്ചപപുചിന്നു_ 

ക് 

ദസനാമെന്നില് നിന്െറ ആശ്വാസ്(്വദന൩ 
വസ്ഥ കുവാനരുശ യേശുദേവനേ--- 

[തോമസ് ജേ സപ് 

നാഥനാമക്രിയ ആദിതാളം 

പ്പി 
പന്നാവേസിക ദേവാത്മാവേ നി 
വന്നാവസിക്ക ! 

അനുപല്ലവി 
വന്നാവസിക്ക വേഗഥംനിന്നുടെ മാ കൃപയാല് 
ഇന്നീയടിയാരിലേ_ലുന്നതത്ിഭ ല്നിന്നു. 

ചരണങ്ദറം 
കത്താവി൯ ഭൂത്യ൪ പെന്തി- കേസ്പപ്പെരുനാമി ല് 
ഒത്തങ്ങൊരുമയോടെ._പ്രാത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നേരം 
ഏററവും ശക്തിയുള്ള _കാഠേറാട്ടം പോലവ൯ മേല് 
്രേത്തി ആവസിച പേ.ലിദ്ൂസരില്മിന്നു__. 
കത്താവരു മിചെയു_ വാത്തകളെ ലഠാമവ൯. 
ക്കഴ്ംക ;മ്പി 3ലോമ്മ വ. രത്തികൊടുത്തു നല്ല 
ശക്തിയോ ടേശുവെ പ്രസിദ്ധ പ്പെടുത്തിപ്പാനായ് 
അഗിനാവാലവ൪മേ_ലന്നു വന്നപോലിന_ 
അന്നാളില് മൂവായിര_മാത്മാക ളി്മേല് ശക്തി 
ഒന്നായ്ജ്പലിപ്പിചേശു ത൯ നാമത്തില് ചേത്യ്തു 
പിന്നെയങ്ങയ്യഠയിര_ത്തിമേലുമൊരു നാളില് 
ഒന്നാസ്്രകാശിചപോ.-ലിന്നീയടിയധേമേല്ും__ 
അക്കാലം തൊട്ട ടിപ്യ-ശക്തിയാല് തിരുസഭ 
ഉഗക്കാമ്പില് ഭക്തിയായ്ക്യാലികപ്പെടുന്നതുപേ_ 
ലിക്കാലത്തില്ും നിനെറ-പ്രത്യക 1ദീപ്പിമൂലം 
ഇക്രടടുടത്തയും പാലി-ചീടുപാനായ്യ്യൊണ്ടിപ്പേഠം__ 

വന്നാ 

വന്നര 

പ്വന്ന 2 

വന്നാ 

(ററി, കോശി 

102 മ്ലയാമി അടതാളം 
പലപി | ചരണങഞ്ങറം ആത്മാവേ! വന്നിട്ടക_വിശു. ആത്മാവേ! വേഗംവവന്നെന്നതിപാപങ്ങ_. ലാത്മാവേ ! വന്നീടുക ഒകെ നിയോല്പിക്കുക_ഞാ൯ 

രത്തന് ഷി 

ദ്വപ്യിട പ്രകാശം. 
നാന തത്തത്ത്തി ച 



൭൫ 

ആയവയോര്രു അ. ലഠിക്കരവതി- 
ന്നായി തുണഷീടുക- ആത്മാ 

കേഫാവി൯കറ്്ത്ൂനി-രെപ്പോമെ ഴേ കുമെ- 
കണ്ണ്ണില്നിന്നു ദൈവമേ '_നി൯ [സ 

തപ്പാടത്തി ല് പീ ണ്ടിപ്പോള പേക്ഷിക്കു. 
ന്നിപ്പാപിയെ വിടൊലാ- ത്ൃതഥമാ 

€ 

കല്ലാം മനസ്സിനെ_ തല്ലി തകക്ക നി൯ 
ചൊല്ലാലെ വേഗഥമയ്യേള്_ദിനം 
വെള്ളക്കുഴിയാകി-ക്കൊളളക എന്നിരു- 
കണ്ണ്ുകമെ വേഗം ററ]. ത്തത്മാ 

4 
യേശു കുരിശില് മരിച സ്വല്്പമെ. 

മാനസം തന്നിൽ ദിനം-(്- 
കാശിപ്പതിന്നു തു-നൈക്കുക ദൈവമേ! 
ലേശവും താമസി യാ--- ആത്മാ 

[: 

നിന്നെയെത്ര തവണ ദൂഃഖിപ്പിചിരി- 

ക്കുന്നു മഹാ പാപി ഞാ൯- നിന്റ 
പൊന്നാമുവപദേശം-തള്ളിക്കമഞ്ഞു ഞാ൯ 

തന്നിക്ടനാക്ൂടന്നേ൯-- ആത്മാ 

റ € 
നിഗളം ഭഒമ്മോഹമ-വിശ്വാസം വഞ്ചന 

ചകയെന്നിവയൊഴിച്ചു-എ- 
ന്നകമെ വിശ്വാസംപ്ര-ത്യാശസ്സേഫങ്ങെ. 
വേഗം തന്നീട്ടക നിം തആആത്ഥാ 

അപ്പോസ്പലരിലി-റങ്ങ 1യവണ്ണമി- 

പ്പോളാകശേോ പിഭന്ര-നീ 

ഇപ്പാപിമേലി-റങ്ങി ഹൃദയം തന്നി 

ലെപ്പോഴ്സ്ം വാണിീട്ട്ക--- ആത്മാ 

8 
കിപ ജലമേ! ക. നിഞ്ഞ൯പേോടെന്നില് നീ 

മേവാതിരിക്കമെടില്.- നിത്യ 

ചാവിന്നിരയായീട്ടം മഹാ പാപി ഞാ൯ 

കദെവമേ ! കൈവിടൊലാ--- ത്തത്മാ 

ടു 
ചൊല്ലിക്ര്ടടാത്ത ഞ._രകങ്ങമോടതി- 

പല്ലഭന് മുമ്പിലയ്യോ-ംരം 

ചെള്ളാമനക്കായ-വേക്കഷിപ്പതിന്നു നീ 

തെല്ലും താമസിക്കൊലാ--- ആത്മാ 

[യുസ്പൂസ് യൌസ്വേപ്പു' ] 

തതം ന് 
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203 ഉശേനി-__അടതാള ചായ്്ക്* 

കുമ്മിപ്ക്റ്റം 

ശുദ്ധവ്ൃയഹഫായേ ! എഴുന്നരുംം കാ--നിനെല 
അതുന്നത വെളി. വി൯ കതിവകഠം 
ഉത്തമ ലോകത്തില് നിന്നു താഴെ-ഇപ്പ്പോശം 
പ്രത്ൃക്ഷമായിടട-യചിടുകാ 

കു 
ദീനജനങ്ങളി൯-പാലകനേ !-_ടിപൃ 
ദാനങ്ങളിങ്ങു ന൩ല്ലന്നവനേ! 
മാനുകക്കു ളില് പ്രകാശമേ! നീ തിരു 
മാനസം വെഷെഴ്-ന്നെള്ളേണമേ 

ജ് 
എത്രയും നലാശ്വാസപ്രദനേ 1---ലോക 

മര്യാത്മത്തി൯ മധു-രപിരുന്നേ 
നിത്യാമൂതമായു.-ഒള തണുപ്പേ ! സ്വയ 
അത്ൃത്ഥാലചില് ക. ളില് സുഖമേ: 

ു 

ചൂടടകഠം വദ്ധി- ചിട്ടുഭഭവയില്ത--ഒരു 
കേട്ടും ക്രടാതെയു. ള്ള തണുപ്പേ ) 

വാടിക്കരയുന്നോ-ക്കാശ്വാസമമ---ബഖെഹു 
മോടിയോടിന്നി്ങെ- ഴ് ന്നരുഗകെ 

ടി 

വാടിയ ഉള്ളത്തെ-നി നനെക്---സുഖ.- 

കേട്ടുള്ളതാകെ_പൊടുപ്പിക്കു ക 

പാടെ വരുത്തിണ_ങ്ങാത്തതിനെ_കുളി- 
രോടിരിക്കുന്നതു-ച്ചൂടാക്കുക 

ടി 

പീഥിചിഴചതു_ചൊയ്യാക്കുക--നിന്നില് 

ഭേദമെന്ന്യ ആശ്രയിഷീടുന്ന [ദാന 

സാധു വിശ്വാസിക-ക്കൊക്കെ നിന്െറ 

ഥാ! ഇന്നേരം നീ -നല്ലേണമേ 

ഉന്നത നന്മയു--ടെ ഫലവും--രക്ഷ- 

യെന്നു മ്ളതു ം-നതമരണത്തെയും 

ഏന്നേക്ടം ഉള മോക്ഷാനന്ദവും---ഞ- 

ക്കൊന്നൊഴിയാതെ നല്ലേണമാഥേനം 

[കജ 
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308 മലയാമി -- അടതാളം 
ഉത്തമാശ്വാസ്പ്പദനേ !_ ആത്മാ വിനെറ 

പല്ലവി നിത്യാനന്ദവിരുന്നേ_പ്രയ_ 
ശുഭ്ധവൃഹായേ ! വരിക-__പരി_ ത്തത്തിനെറയും- വിയല്ണിനെറയും സത്വയമറം 
ശുഭ്ധ വരം തരിക സ്വസ്ഥതയെ ഇഫത്രില്--- ശുദ്ധ 

ചരണങ്ങഥം ൭9 [ത്തില് 
നിന്നില് വിശ്വാസിയാ-മെന്നുടെ ആത്ത. 
ഉന്നത നി൯ സ്നേഹമാം അഗ്നി 
യിന്നു ജ്വലിചീട്ട- കില് അടിയന് ബഡ് 

ശുദ്ധതയും വെ മി. വല്ലവുമിലരാത്ത 
മത്യ൯ മതികെട്ട ഞാ൯_ സവ്ൃ 
ബുദ്ധിപിശേഷത്തി൯_ മൂലം നീയല്ലോ അ. 

പും: ര്ധ ബഭ്ധപ്പെടുന്നടി ൯ ശഭ്ധ ധന്യനായിട്ടമല്ലോ ശു 

൭ 
ഏററം മധുരികപ്പെട്ടതി-മൌനമാം . ജീവിത കാലം നി ഏന്നെ സഹായിക്ക 
നിററുറവയൊഴ്് കും_ കതി ദൈവമേ നി൯ കൃപയാല്.-എന്െറ [ഞാ൯ 
ററി അടിയനെ_തേഠറി വമര്തും ജീവന് പിരിഞ്ഞപി൯_ദൈവലോ കത്തിരു 
ഉത്തമലോകെ നിന്നു ശുദ്ധ | വാഴ്ണാ൯ അനു ഗുഹിക്ക--- ശുദ്ധ 

[എം പേഠു] 

105 വസന്തഭൈരവി ആദിതാളം 
1 ചാവതമമെന്നിര ജീപന് നല്ല, കേ.ടദൈവാത്മാവേ-_ഇപ്പോഠം 

ചേരുകാ ഏന്നില് ഞാ൯ ചാരീട്ടവാ൯ 

2 പാവപത്തെപ്പററി ഭൂഃലിപ്പാനെന്നെ- ദൈവാത്മാവേ__-ഇപ്പോഠം 
പാപത്തിന് ദോഷം നന്നായ് കാണിക്ക 

൭ യ്യേശുവിലി നികാശ നല്ലക-ദൈവാത്മാർവ---ഇപ്പോഠം 
യേശുവിന് ഭഹിി ഏന്നെ കാട്ടുക 

4 പ്രാത്ഥനയതില് ശക്തനാകെനെ,-ദൈവാത്മാവേ__തുപ്പോഠം 
തീത്തരുളീടുകെന്െറ കേട്ടകാം 

9 ഫൃുദയേ ദൈവപ്പീതി നല്ല,ക്_ഭൈവാത്മാ൨വേ-ഇപ്പ്പോഠം 
ഭക്തി എന്നുഭജില് നീ ജനിപ്പിക 

' € ചിഅമായതിത ശുദ്ധം നല്ല,ക_ ദൈവാത്മാവേ---ഇപ്പ്യോഠം 
ഭക്തിയിര ഏന്നെ ന] വലത്തുക 

റ് ഹു ദയേ ദൈവപ്രീതി നല്ക -ദൈവാത്മഥാവേ---ഇ പ്പോ 

ചത്തൊഴിയട്ടെ പാപച്ര് കഠിം 

8 യേശുവിന്നു നത്ഭാസനാക്കെന്നെ-ദൈവാത്മാവേ__ ഇപ്പോഠം നീ നിറയ്യ്കന്നെ നി൯ വചനത്താല് 
റു വീട്ടെടടപ്പതി൯ ആണ്ടുവരെക്കും-ദൈവാത്മാ൨േ__ഇപ്പോഠം 

വീഴ്ചക്രടാതെ എന്നെ വാലികു 
റ [ആപദാപ്ടസ്വം ] 

206 സാവേരി ആദിതാളം 
പല്ലപി 

ദേവാത്മാലേ !_നിനക്കെന്നും . 
തേജുസ്സ്റണ്ടാക 
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അനുപപ്പവി 

പാവയിരു൦ം_മൂടി മേവും 
രം വെള്ളങ്ങ ളിയേ_ലാവസിഥ്വീടെണമേ-__- ദേ൨ 

ചരണങ്ങറം റ 

1] അഖായ്ക്ിലുരുവാക്-യിലവയെന്നു തിരു. ന 
വുള്ളമറി യുന്നിലയോ ? 
പവെള്ളം നാടുന്നയ്യയ്യോ എല്ലാം ചിമൊട പോലാം 

തള്ളയാം ദൈവമേ! നിന്നുഭ്മമലിഞ്ങീടെണം-- ദേ൨ 

ഇ നിന്നാലെല്ലാം കഴിയു-മൊന്നുമസാഭ്ധ്യമളാ 
പെന്നെ ! കനിഞ്ഞീടെണമേ 
ഒന്നാമാഭാഭയ൪ വെറും-മണ്ണ്െരന്നാക്കുന്നില്ലയോ റു 
ഒന്നിനുമാകാത്തയീ_മണ്ണ്ണോടോ കോപിക്കുന്നു -- ദേറ 

ു പാപം വചിചെന്നക-ക്കാമ്പില് വിചാരിഷിട്ടോ 
കേ:പമായിരിക്കുന്നതു ? 
പഠപം വക്ധിചെടത്തു -ജിവകൃപയേററവും 
ദേപനേ! വദ്്ിചെന്നു -നീ പറഞ്ഞി ടില്ലയോ 4--- ദേറ 

4 ആയതുകൊണ്ടു ചത്ത- നായമേടിയനിതാ 
നായകനോട്ടുരെക്കുന്നു 
ആയവരിതനിന്നെന്നെ_ നീയല്ലോ വലിചേശു.- 
വായ ജീവ നഗഥര.മായതിലാക്കിയത--- ദേറ 

5 പാതകനികൂപവെക്കു പാത്രമഖാതിരുന്നു 
ഥോ! നീ കനിഞ്ഞില്ലയോ ? 

ജുറുതികള യ്യോ നാശ. പാത്രങ്ങ ളായിരിക്ക- 
ന്നാദരപോട്ടേ വേഗം-നി ദശിഷീടേണമേ--- ദേ 

€ ചിത്തം കനിഞ്ഞു നി൯ സമവ്പത്താം സഭയ്െയുറ.- 

കുത്തി തനിന്നുണത്തിട്ടക 
കത്ത൯വരവു നോകി കാ്അിരുന്നീടാ൯ ജീവ റ 

ശക്തിയെ നീ നല്ലി ന.-ടത്തീടെണ്മേ നാഥാ !---- ദേ 

[യുസ്മസ്സ് യൌസേപഫ 

207 മലയാമി---അടതാളം ഉ 

പാപിയെനെറമടലം-പാടുപെടെ൯ ജ്യേ 

പപ്പപി പാരില് മരിചതിനെ-പല 

വിശുദ്ധാത്മാവേ ! വരിക-ദോക്കിയാം പ്രാവശ്യം പാപി മ-ഠന്നു മാ പപേങ്ങ: 

൨൭൯ നെഞ്ചില് വസിക്ക ! പക്ഷമായ് ചെയുപോയേ൯--- ൨ 

ച്രണങ്ങറം ടര് 
$ 

നി൯ ഹിതം ഏത്ര അറിഞ്ഞാലും പാപമെ | ു പനുണ്ടെന്നെരേ- നാമമേ ഉടടെന്നി൪' 

നിത്യം ചെയ്യിടുന്നു ഞാ൯.---ഏ്മേല് [൯ ! ജീവനില്ല പരനേ :---ഭവാ൯ | 

൩) കടാക്ഷിക്കേനം.അല്ലെയില്പാപിഞാ കൈവിട്ടാല് പാപിഞാ൯-ചവോനിടയ 
പ. ൨. 

നിത്യ ചാവി_ന്നിരയാം---- വിശു ' കോപിച്ച പോകരുതേ 



ി പരിശുദ്ധാത്മാവു 

4 
നിന്നോടപേക്ഷിച്ച-പന്ദനം ചെയ്താനും 
“നിന സത്യം കോപ്പതിന്നും_ മന്ദം 
എന്നില് പലപ്പോഴ്ം- പന്നവെക്കു ക്ഷമ 
തന്നു നി വന്നീടുക വിശു 

രംലോക മായയില് _കാലം കഴിച്ചു ഞാ൯ 
മുതല് ലോകത്തെ മറന്നേന്൯__ഇനി 
.ആലോക കായഷ്ുങ്ങഠം. ചിന്തിപ്പതിന്നു നീ 
ആഗ്രഹം തന്നീട്ടക__ വിശു 

6 
ഷ്പ പോലുള്ള എ൯_ വല്ലാത്ത നെഞ്ചിനെ 
നല്ലവണ്ണം ഇമഒകി-__ഉള്ള 
വല്ലാത്ത ചിന്തക നീകി എന്നുള്ളില് ന) 
പമ്ളികൊണ്ടീടെണാമേ__ വിശു 

[ഹി കേശി] 
(അനനവനതയയയതരരുള 

08 പല്ലപി 
മ പരിശുഭ്ധാത്മനേ ശക്തിയേറുംദൈവമേ 
വന്നു രക്ഷിക്കേണമേ__വേഗമേ 

ചരണങദറം 
വറ്റവിയെന്നു ള്ളില് ന്യാ യങ്ങം 
വാദിച്ചുണത്തീടുക ഏ൯ 
വറവപവഷികഠം തോന്നിക്കുക 

പാപബോധം നല്ക നീ 
നീതിന്യായ തീഫ്ിനെയും 
പക്ഷമോടി്ങോമ്മ നല്ല, ക__ 

യേശുവോട്ട ചേരുവാനും 
സത്യം ഗ്രഫിചീടുപാനും 
എന്നെ ആകഷ്ടിച്ചട്ടപ്പിക__ 

4 
നല്ല ജവ പിശ്വാ വ വശ്വാസവുയം 

മോക്ഷ ഭാഗ്യ മുദ്രയതും 
നല്ലയക വീണ്ടുംജനനവും__ 

2 
പരിശുദ്ധനാക്കുകെന്നെ 
പഠിപ്പികു ദൈവ ഇഷ്ടം 
പരന ! വഴി നടത്തെന്നെ__ 

6 
ബലഹീനത വരുമ്പോഠം 
തുണെചാശ്വസിപ്പികെന്നെ 

വേഗമേ | പരലോകാനന്ദം കാട്ടുക 

൨ഗമേ 

വേഗമേ 

വേഗമേ 

വേഗമേ 

വ്വേഗഥേ 

[മോശവത്സലം] 

109 ചെഞ്ചുരുട്ടി ആദിതാളം 

പപ്പപി 

ചെന്തിക്കോസ്തി 2 വല്ലഭനേ എഴന്നരുധംക 

അനുപല്ലപി 
നി൯ ദാനാ യാചിക്കുന്ന_ നിശ ദഠസരിന്നു ഒളത്തില് 
ചിന്തും തീജ്വാല ഒത്ത_തിരു പ്രസന്നതയോടെ. 

വ രണങ്ങറം 
3 വിശ്വാസം സ്നേഹം ആശയ്യും-അഗതികളിരു 

വേഗം വദ്ധിപ്പിഷീടേണം 
നിന് ശ്വാസം ഇല്ല എമ്മില് നിജു്ടപ രൂപം ഞഞ്ങധം 
നീ താമസം ചെയ്യലേ ശക്തി പകന്നീട്ടവാ൯__ 

ക്; പേരലലാതൊന്നുമില്ലയ്യോ. നിലകളെ ല്ലാം 
ല് ' പിഴചെപമാ നമായയ്യോ 

പു ഓര്രോ മനസ്സുകളും_മാരോ നില തിരിഞ്ഞു ് ഒരുമ നമെന്ന ശക്തി_രഴിഞ്ഞുപോയല്ലോ സ്വാമീ 

വെന്തി 

പെന്ത്രി 

പെന്ത്മി 
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കല്ലായ നെഞ്ചുക.ളെ ല്ലാം- ഒരുക്കി മന 
ക്കാടെല്ലാം വെട്ടിക്ളക 

എല്ലാ വഞ്ചനകളും ഇല്ലാതെയാക്കേണമേ 
ഏവക്കും അനുതാപം-അനുഗ്രഹിഷീടേണഭമ--- പെന്ത 

പംപേത്തിന്നുറവക്ളെ. അ ക.ററിയുള്ളം 
പേനമാകീടേണനെമേ 

താല്ഴ്യത്തോടെ ഞങ്ങ൦._യേശുവെ പിന്തുടരാ൯ 

സത്വ ക്രിസ്ുവരായി- കാഠക്കേണാ അടിയാരെ- ചെമ 

മോശ വത്സലം 

ഹിന്തുസ്ലാന്൯ ഏകതാളം 

വാ വാ വിശുദ്ധാത്മാ! എ൯ നെഞ്ചകത്തില് 

ചരണേങ്ങറം 

വാ വാ കാരുന്യയവാനേ_മഫത്വശക്തിയുള്മോനേ 

നീ പാ നീതിസത്വത്തി൯ -ബോധമിമ്പക്കു തരുവാ൯-- ൨ 

പാപബോധം അനുതാപവും ഉണ്ടാകാനും 

കോവവിധിനാളിനെക്ക്ഠിച്ചണച്ച ന്നും 
൨ 

ദൈവസ്സേഫം ഭയവും കുടികൊണ്ടിരുന്നിടാന്രം 

സവ്യകാലപും ജപതല്ലരനായീടാനും--- റ 

പല വരദാനങ്ങ നീ പണ്ടപേക്ഷിചചവക്കു 

നിലയായി നദ്യിയമു നിമിത്തം-യാചിചീടുന്നേ൯-- റ 

ഏന്നും ശുദ്ധമാകി_ ഏന്നും വസിഷ്രീടടുവാ൯ 

എന്നേശു ചൊന്നപോലെ-എഴ്ചന്നരുമേണം സ മ
ീ റ 

[മേ ശേ വത്സല 

ഇംഗ്ലിഷ് 

ശുദ്ധ ശുദ്ധ കുത്താ ദേവാ-ജീവദായകനേ 

ചിത്ത ശുദ്ധി നല്ലി എന്നെ രക്ഷ്മിക്കിന്നേരമമ 

വാസം ചെയ്യന്നു ഒളില് ദേപാ_-പാപബോധത്തെ താ 

നാശമയ്യ്യോകായ്ക്കാനെന്നെ-പാലിഷീടേണെമമ 

സത്ൃൃത്മാവേ വാ യെന്നു ള്ളില്- നിത്യവും പ
ി 

ക്രിസ്നേശുവി൯ മുദ്രയെന്നില്_-പതിക്ക നീ ഇപ്പോ 

സ്നറേഡാദി ഫലത്ങഗ ഏഎന്നിത_ ആവാനധികമായി് 

സ്നേഫവാനേ തുണെഷ്മുണം-ഫീന പാപിയെഷേല് 

താതസുതാ ശുഭ്ധത്മോവേ-നാഥസ൯ ത്രിയേകനേ 

ത നിന് കൂൃപാവരങ്ങളെ. നി൯ സേവ ചെയ്യടാ൯ 

[റിം കെ യെൌസേ; 
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1111: സ്ഥ 01 ൨0൧ 
ദൈവവചനം 

117 കയാല് ആദിതാളം 

ദൈവപ്പ ജഇക്ടം കാട്ടും നല 
ഭിപ്ൃ സുപിശേഷം 

അനുപല്ലപി 
ഉവ്വിനാഥ൯ യേശു.-ക്രിസ്മു അരുളിയ 
ഉത്തമമായുദ്മ-സത്യ സുവിശേം... ദൈവ 

ച്രണണാറം 

1 ആദിദിപം_ളദിപ്പം൯ നല_അറിപധികം ലഭിപ്പാന് സത്യ 
നീതിയി൯വേ൪ ഉറ്െ്പാന്_ അതു നിശ്ചയമായി ധരിപ്പാ൯ 
ജാതികളായ സകല മന്ദഷ്ധ രും 
സത്യ വേദമെന്നു-സ്മൃത്യമായ്യൊലിടാ൯__ ദൈവ 

28 അ൯വ്ൃ നിറയുവാനും ദേ ആശ കുറയുവാനും മോക്ഷ 
ഇ൯വപം പെരുകുവാനും_വാപ ഇരുഗ മറയുവാനും 
മുമ്പില് നടന്ന മാ-മൂഡ്മമാസ്റും വിട്ട 
മുക്തിമാഗ്ശത്തില് മാ- ശുദ്ധരായ വാന്. ദൈവ 

9 പൊറന്ുത്തുമാലയെക്കാഠം ത പ്ല] ഏ ല്ലാറെറയുകകാ പൊന്നിന൯ 
നല് മനി മഃലയെക്കാട_ നവരത്നയാദികമെ കഠം 
കന്മക്ഷമമററ ക-നകമണ്ടിപ്രഭ 
കണ്ടണിയാകുന്ന_വിണണിഷയാമേതു__ ദൈവ 

“4 അന്ധതക്മെഠഴിവാ൯ വാപ_ബന്ധനങ്ങള ഴിപ൯_ദൈവ 
ബാന്ധവം ഏറീടടവാ൯-നിത്യ ശാന്തതയും വരുവാ൯ [ലി 
൩ന്താപാല് മത്യരും_ശാന്തനാമീശനെ 
പിന്തുടന്നോടി ര_ക്ഷാവഴി തേട്ടവാ൯-__ ദൈവ 

൫ ബാലക് കൂട്ടവാനും നിത്ൃം-മേതഗതി തേടവാനു-_ജീപ 
കാലം നീണ്ടീട്ടവാനും_മോക്ഷ ഘനമടി ച്ചട്ട്വാനും 
മാലകന്നോന്൯ മണ_വാമള നാം ക്രിസ്കുപെ 
ചേലോടനുദിനം_പാടി സ്മൂതിചിടാ൯-_. ദൈവ; 

[്രാവിദു സ്റ്റാക്ക് 
തത്ത 

13 ശങ്കരാഭരണം അടതാളം 
പച്ലപി 

തേ൯ മധുരമതിലും-സത്യവേദം 
ഭിവമായ മധുരം 

അനുപച്പവി 
ജ്ഞാ നമതില് നിറയും_-വേദമതിലിനിക്ഷ 
നാഥനേ അരു മശ.-.അനുദിനം രചിപ്പാ൯__ തേസ 
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ചരണങ്ങറം 
കാരുണ്യഗുരുവചനം- കമകങ്കനി- 
വാരണമായോ3രശനം 

പ്യൂരണമായതു- ഞാനുധംക്കൊണ്ടിടടകില് 
മവോവനാലയത്തിന്നു-യോഗ്യനായീട്ടമേ-- 

ബുദ്ധിയി൯ കണ് ഇരുണ്ടൂ-ബോധമററദു 

പോയതിനാല് വിരണ്ടു 
ുസിദ്ധി ചഭിച്ചതിന്നുഠ_ അതിശയങ്ങമെ കണ്ടു 

തേഠീടടുവാനെ൯ മ൩കണ് തുറണരു൦ംക നീ. 

ചോലദോപയോഗടീിപം -നതവേലം 

പറഠുകിത അതിലാഭം 
ബാധ ചെയഷ്യീടം പല-ശോധനകമളു.ം എതി൪ 

വരികിത അഖിലം വെത്വാ൯-തക്കോരായുധമതു--- 

വിന്ണൂചകൊഴിഞ്ഞാലും-അതോടിഫ 
മഴ്ന്തൂലകഷിഞ്ഞാലും 
നിണ്ണുയമായൊന്നും-$ശ്രീകരമകേം ജീവ 
തിരുമൊഴി ഫൃദി തിങ്ങി-ഫലിപ്പാനനുഗ്രഹികു-- 

സകല ഭൂതരും വാഴ്ചാ൯-അഹോ ദേവാ 

ഏകാ! നിശ അഠിവു കൊധവാ൯ 

ശുദ്ധ സുവിശേഷം പവിമങ്ജ പ്രകാശിപ്പാ൯ 

ശുദ്ധ.മാമാത്മാവെ-ലാവക്കും നല്ലക--- 

ആയംായള്ായയികക 

തേറു 

തേറ 

തേ; 

തേ 

തേ; 

പതേ മസ് ജോണ് 

മണിരമ്ം ആദിതാളം 

പൊനന്നിനെക്കാടം വിലയേറിയതാകും 4 

൭ദെൈപവചനമതിര---സമം 

പ മി൭ല്ലാന്നാം 4ദൈപദത്തമാ- 
ലി 

സ്വഗ്ശു നിക്ഷേപമതു 

ഫൃദയത്തില് വിശുദ്ധാത്മപ്ര കശേ മ- 

ദിചീടുന്നോരമവില്--ശൂഭാ 

ഉപദപ്രമാണാ തേനിനെക്കാമു.ം 

മാധുഷ്യമായ് ഭവിക്കും 

ദൈവപിതാവിനു പാപിക്ടലാടുട്ള 

അത്ഭൂതമാം സ്നേഫം--- അതു 

8ജീപദായകമാം ടി പ്യവചനത്തി ല് വി- 

ഗു സ്റ്റേഹം വമന്നുവരും 

(൭. ആലാഷഷ-ംജയം ംജംയാ 

നല്ലുന്നു തിരുവചനം 

വ 

കൂഞുന്നു സ്പൂ്ജമായി സവ്യഭ  നഭ്ലിടുന്നു. 

ലാ. അശനം: ഭക്ഷണാം 2 പാവനാല യം - വിശുദ്ധാലയംം 

ഗ്രഹംം 3ം പാഭോപര്യാ 

[യൊരു | ജീപമൊഴിയാം വേദ്പ്രമാണത്തില് 

പ്രിയപ്പെടുന്നവക്ക---സദാ 
ദൈവവചനമാക്ും യേശുരക്ഷക നില് 

 പാപത്തിന്മോചനം ചിത്ത വിശുദ്ധിയും 

ത്ൃത്മസന്തോഷ്ചമതും---സരാ 

ആപത്തിലഭയം ഇരുളില് പ്രകാശം 

സത്യവിശ്വാസി കം ലോകത്തില് സഹി 

 സഘ്യ ഭൂഃഖങ്ങ ിലും---അതു 

ഉത്തമാശ്വാസവും ആ മിക ബചമതും 

ഭീചം - പാദങ്ങ്ഗക്ക ശോഭയെ നല്ലുന്ന വെമളിചം. 5 

കരമാകും സൌഭഗ്വയേമാക്കും. 6. മന്നില് ൭ ഭൂമിയില്. 7ം ദൈവര്ദത്താട ഭൈ 

നല്ലിയം . ജീപദായകം -- ജീവനെ കൊട്ുക്കുന്നം .. 
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നി  സന്തോഷസ്വരമിതില് 

വമ കേടിടാം__ പര ദൈവവചനമാത്മാവി൯ വാളിനെ ഇമ്പമായി കേട്ടിടാം 
കൈകൊണ്ടീടുന്നവക്ക__ഇഹ 5 ജീവന് നിത്വ സന്തോഷം സവൃയവൈരികലെഷും 1വെന്നീടുപതിനു തന്സ്വരത്തിലുണ്ടതാല് 
ശക്തി ലഭിക്കമഹോ മോദം പ്രാപിക്കാഥിതു 

8 ധ്യാനിപ്പോക്കു സവ്വദാ-_ പര 
മുന്നായാം വചനമെന്നും 28 ജിപ്പവര 0 ംരംനി൯ ദിപ്യവാക്യമെ൯ ശുദ്ധതയി ര വള രും__അവക്കു ആനന്ദമായ് ഞാന് സദാ ഉന്നത ദൈവസംസമ്ലമനുഭിനം ധ്യാനം ചെയ്യാന് നി തുണ ) ആനന്ദമായ് വന്നീടും ഡ്യേണമേയെ൯ ഭദൈവഃമ--- പര 

ല്ല 
/ ഞാനെന്നുമിതില് പുതു ഭവേപ്രമാണത്തെ സ്നേഹി ംടന്നോരുടെ ജ്ഞാനവും പ്രകാശവും 

നി പിചു 

മോദമായിഫ വാസം ചെയു പി൯ വാ ദാനം ചെയ്യീടേണെമേ__ പര മോക്ഷവുരത്തിലെന്നും 
ടം 

റ ലം 

സ്റ്റേഡിച്ച നിരന്നെയിതില് 
നിവ്വ്യഠജം കണ്ടാനന്ദിപ്പാ൯ 

125 ബലഹരി ഏകതാളം കൃപ നല്ദേ,ണമേ-_. പത 

പല്ലപി 0 അജുതകാളങളെ 
ത്ൃമ[ത।രഅ കുണ്ടത।_ പരമതാതനേ നിന്െറ നിതൃമിതി ലു 

തിരുവചനമെങ്ങാംക്കു പം ക്ല കങ്ങകമെ തുറക്കുക പര കരുണയേറടഭെ തന്നത;രഅ 

സ്മൃതി നിനക്കു സവ്ൃഭാ 

_ചരണങ്ദേറം 
4] നിന്തിരുവചനത്തില് 

അന്ത്തമററ മഹത്വം 

ഏന്രമാത്രമയ്യയ്യോ 
ചന്ത്മായ്ക്കി ൨ ഞ്ങൂന്നു._ 

2 പാടി തമന്നുട്ളത്തില് 
കേടകററും ജീവ നിവ 
മോടിയോടടയന്ര വ. 
ന്നിടുന്നെപ്പോഴ്ചമിതിര__ 

യ ദാഹിപ്പോക്ക പാനവും 
മാധുഷ്യാന്നപുടിതില് 
വേഗം കണ്ടെനുഭപി_ 
ഘാശ്വ റസപ്പെട മഹേ? 

വര 

3. വീട്ടെടുത്ത രക. 
റി നേശുവിള് വിളിയുടെ 

3 വെന്നീടുവതിനു:ജയിപ്പാന്, 
രം ഭട്ടിപ്പവര -- ഭക്ഷിക്കുന്നവര്. 

& ആ 

[൨൮൨൦ ററിം ജെം അന്ത്രയോസ്] 

116 

ആനന്ദഭൈരവി --- ആദിതാളം 

പല്ലപി 
സതൃ പരിശുദ്ധവേദം_നല്ലിയ ര്രിയേകാ 
നിതൃവും സ്കൂതിനിനക്കുണ്ടാകാ൯_ഹല്ലെല്._ 

ജാ 
ചരണങ്ദറം 

അന്ധതനിറഞ്ഞുഴന്നെ_ മത് ൮ ംശത്തിന്നു [ടം 
അത്തുത്പ്രകാശംസവ്വ-ശക്തമന നി ലേ. 

[സ്നേഹം 
നിന്തിരു ഹിതം മനുക്ഷ യുരോട്ട നിന്െറ. 
നീതി കാരുണ്യ നിലയം ചൊള്ളുന്നു നിന് 

[വേദം 

ക [മെല്ലാം 
നി൯ മഹത്വം ശക്തിയധികാരം തത്വ_ 
നീച മാനുകക്കു നിശ്ചയം വരും വേദം. 

ി 
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4 
തഅആതകായ്യങ്ങംം_ രഫസ്യങ്ങഗം പറയുന്ന 

ആദിനാഥന പാരിന്നു-കളിച്ചുതന്ന വേദം 

രാപ്പകല് എന്നേരവും- ധ്യാനിചീടുന്നവക്ക 

രക്ഷ ഭാഗ്യം ജ്ഞാനം ബുര്ധ। വദ്ധിപ്പിക്കും 

1111111414 01: 

പ്യജമാറ്റ) വേദങ്ങധംക്ക_ന:ശമുണ്ടാകിട്ടം 
പ്ൃക്തമാടയങ്ലയം വിലങ്ങി നില്ൃചഛം സത്യ 

0൨... 

വാനവും ഭൂലോകവുംഇലാതെയായെന്നാലും 

വേടംം | മാവിശുഭ്ധഭിപ്യവേദ: _ എന്നുംനിലനിലുകം 

€മോശവത്സലം] 

14101: ൧0. 

അനുത്രാവം 

7 4 [4 ധിതംല്യേു 118 [90-൦൦ ഗീതം പോലെ 

ചെഞ്ചുരുട്ടി-- ആദിതാളം | വസ്തപോയേ ബുദ്ധി പര 

പല്ലുപി എന്ന ചെല്ലു പോലെ 

ദേവാ! കരുണയിലയോ യേശു 

ദേവാ! കരുണയിലയോ ദേവാ 

അനുപല്ലവി 

ചപപരമോന്നതെ_മേവും സച്ൃപ്രധാന 

മൂപരില് ഒരുവനാം-ദൈവലൃത്രനേ യേശു 

ചരണങ്ങറം 

എല്ലം അറിയും പെരു-മ ഞങ്ങ 

കില്ലായു നീക്കം അരു-മ9േ.! കരി. 

ഒംല്ലാം മനസ്പടയ-എജബാ പാപികളുടെ 

അലല് ഒഴിചരുമു.൦- നല്ല നായക൯ യേശൂ 

ണ്ടും നിറഞ്ഞ വെ ളി_വപേ! ഇരുഠം 

ത്രങ്ങദും നട്ട്വിത 1ഒളി-വേ! അതി 

സമടമാകും 2നര- പക്ശോകമങ്ങധതീക്കും 

തുംഗാധിപതി രക്ഷാ ത൫ഠഗ൦ഠ ദവിദുധു 

[തരാ ) 

പേദവചനപപൊരു-േ | ജഗത്തി_ 

ന്നാധാരം ആയ വടി-വേ! ദേവാ [യേശു 

ഭൃതാതാവും ഞങ്ങമകക്കെള്ള-മാതാവും നീയേ... 

നാഥാ രക്ഷിക്ക വേറെ ആധാരം ഞങ്ങ്- 
ഠരക്കില്ലേ 

(മം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു ] 

1. ഒളിപേട പ്രകാശമേ. 25 നരപ 

ഒ,ശോകങ്ങഗ 25: മുനുക്ഷ്യക്ക പാപംഭലഃ 

ണ്ടൊക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങഗം 9, രക്ഷാശുംഗടര 

കയുടെ കൊമ്പു”. 9: തതോവു ച പിതാവും 

$$ അത്ഥനാശകന്നു ബുഭ്ധി 

വന്നുരചതാലെ, 

പ എത്ര ദാസമക്കാ €മുഷ്ാന്നേം 

എസ പിതവി൯ പിട്ടില് 

ചത്രമെ കിട്ടന്നവ൪ സ൩ൂ_ 

ഖിചീട്ടന്നു നാടിരു 

ടൂ ബുദ്ധിഫീന൯ ഞാസ൯ൃവലയു-- 

ന്നിത്ര ബഫ്ു മ്ൂരെ ം 

മിത്രരും 1മലാക്കിമാരും 

അത്രയും പോയ് ഭ്ൂരെ 

42 9നിദ്രയില്പോല്ും നിനചി._. 

ജ്ലെനൈഠ ദൈവമേ ഞാ൯ 

ഇത്ര ഹീ നനാക്കുമെന്നെ൯ 

യത്ര തി രിക്കപെ 

ടല താതനുടെ വീടിലണ്ടു 

പോയിരസനിട്ടം ഞാ൯ 
പാദസേവ ചെയ്തുതന്നു 

ദസനാകിക്കൊണവാ൯. 

൫ ഇത്രയും ചിന്തിച്ച യാത്ര 

ചെയ്യു കഷ്ടപ്പാടില് 
പുത്രയയം വിരൂപ വേകു- 

ത്തോടു പിട്ടിലേക്കു 

&. അത്ഥനാശക൯- ധനത്തെ നശി 

ചുവ൯ (മുടിയനായ പുത്ര൯ം) 6: മുഷ്ാന 

_ തൃപ്യിയായ ഭക്ഷണം. മല്ലാക്ഷിമ: 

_ സുന്ദരിമാ൪ം ടം നിദ്രയില് 5 മറക്കത്തിറ 



1 

1. 

11 

12 

19 

14 

19 

16 

നാട്ടുവിട്ട പോയ മക൯ 
വിണ്ടും വരുമെന്നു 

പാട്ടപെട്ട പ്രാപ്യിയാകി 
വിട്ട താത൯ ഏന്നും 

നോക്) നോക്കി കാത്തിരിക്കും 
നേരമൊട്ടു ദൂരെ 
യോഗ്യമെന്നയെ ജിണ്ണപ്ര്ത്ര_ 
ധാരിയായങ്ങാരോ 

കോലിടിച്ചു വാടി ഭിക്ഷ 
ക്കാരനെന്നപോലെ 
മാലപേതേ. കണ്ണീരൊഴ്സകി 
വന്നീടുന്നു കാലെ 

കുണ്ടു താത൯ തെറ മക. 
നെന്നാഞ്ഞു വേഗം 
രണ്ടുനില മാളികയി൯ 
കീഴിറക്ങി താനെ 

തേറി മകനില് കനിഞ്ഞ. 

ക്ങോടി എതിരേററു 
മാറി വന്ന ത൯ സുതനെ 
ഏറെ മുത്തമിട്ടു 

കല്ലമുരുകാ൯ മകന 
ങ്ജഒമടഞ്ഞു ചൊന്നാ൯ 
നലല പിതാവേ നിനക്കും 
നാകപരന്നും ഞറസ 

കൊള്ളരുതാതുള്ള ദോഷം 
ചെയ്യു പാപിയായേ൯ 
ഇല്ലെനിക്കു യേഴഗ്ൃത നി൯ 
വൃത്രനെന്നു ചൊതവ൯ 

ദാസനാക്ിക്കൊള്ളണമെ_ 
ന്നേറെ ഭക്തിയോടെ 
ആശു കേണപേക്ഷിച്ചടന൯ 
താതന് ട്ൂത്യരോട്ടു 

ഭംഗിയേറും വത്ൂമഥി 
പാദരക്ഷ നോകി 
ഇത്ങുകൊണ്ടുവന്നു മോദാ_ 
ലിട്ടു മോടിയാകിന൯ 

നൃത്തശീത വാദ്യഘോഷ_ 
ക്കാരെ വേഗാ ക്രട്ടി൯ 

_  നത്തരമായാശു വിരു. 
ന്നിന്നു വട്ടം കരട്ടി 

അനുതാപം 07 

1/ റൃത്യപില്പെട്ട മകനെ 
കിട്ടി ജീപനോടെ 
ഇത്തരം കല്ലിച്ച മോദം 
ക്രടി ഒരു പാടെ. 

[മേ ശേവത്സലം) 

119 
മലയാമി--ത്രിസരതാളം 

പല്ലവി 
അയ്യയ്യോ ! ഞാന് പാപി, ഏന്നെ 
കാത്തരുഗകാ പരനേ ! 

ച്വരണങ്ങറം 

പൊയ്യാം ംരംലോകള. ലാസത്തിനാല് മനം 
പേറയവഴ। നടന്നേ൯_ അ. 

മേയാ! അഭയം അഭയം അരുഗക ൭മെ. 

ശിഫാ ! എ൯ ദാതാവേ ! അയ്യയ്യോ ! 

കു 
ഇകുണ്ട മായ പ്രപഞ്ചം പ്രമാണിച്ച 
നേക്പാവങക്ങശ ചെയ്യേ _എ 
നികിനിമേരല് ഗതി_മടി അഭയഥി_ 
രക്കുന്നു സമജേ.തമേ !__ അയ്യയ്യോ ! 

ടി 
കുക്ടം നിനക്ുങ്ങ_ നിക്ടുങ്ങള യ നി_ 
ഷ്യൂരങ്ങശ ചെയ്യുപോയേന്൯_നിനൂ 
ഇള്ളപ്പടി നട പ്പാ൯ ഇനിമേലില് ക. 
ടാക്ഷിച്ചരുമെ ണമേ. അയ്യയ്യോ ! 

4 
വഞ്ചനയും മദ. മാത്സഷ്യകോപഥീ_ 
ക്്യാദികളാലെ വരും_മനോ_ 
ചാഞ്ചല്യം നിക്കി തു_ണെക്ക നീയെന്നെ സ്൨ 
മസ്ക നന്മകുടമേ-_ അയ്യയ്യോ ! 

ടി 
കളഭവും ഭദ്ളൂം ഉ-രുട്ടും പിരട്ടം ഉ 
പഠയതന്ത്രങ്ങലെയ്യും-മനം 

തള്ളിവിടാന് തിരുവുള്ളം ഉണ്ടറാകയ_ 
നാദി ദയാപരനേ !__ അയ്യയ്യോ | 

€ 
കൃത്യങ്ങളെ ല്ലാം ഉ-പേക്ഷിച്ചനേക മൂ. 
ഷ്ലത്യം പ്രവത്തിചപൊരു_എ൯ 
അത്തല് കെടുത്തി ഗു..ണപ്പെടുത്തീടു മ. 
ഡത്വപ്പണ്ണ പ്രഭുവേ 1. അയ്യയ്യോ ! 
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[| 
നിന്നെഖെ ലാറാ ലും ഏററംപ്രിയപ്പെടു 
പന്ദനം ചെയ്ത്തിനും-ഞാ൯ [൯ അ. 
എന്നെടപ്പോത മറെറ-ല്രാരെയും സ്നേഫിപ്പാ- 

നുഗ്രഹാ ചെയ്യു, ദേവാ !-- അയ്യയ്യോ! 

മം 3, കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

[90 
ആനന്ദഭൈരവി-അടതാളം 

പാപി ഞാ൯ മഹാ പാപി ഞാ൯ പരാ-- 

യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 
കോപിചഛീടലേ- ദൈവജാതനേ-- 

യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 

ഗു 

നാവിനതേ മനം-ക്രിയയാലുമേ--- 

യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

നി പിരോധിയായ്-പാപിഞാ൯ പര-
 

യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 

ട് 
ഷിതിനോകിയാല്-ഭീതിയേഴുന്നേ-

 

യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 

ഹേതുവിങ്ങിലലേ-പാടിചീടടവാ൯ - 

യേശുനാഥാ സ്വാഥി 

1 

ഞാ൯ ചെയ്യാത്തെ രതിന്മയിത്ങിലേ--- 

യേശുനാഥാ സ്വാ 

പിശതിരിയലേ- ൯ വരാ പര 

യേശുനാഥാ സ്വാഥ് 

ടി 

തിയലാതെ ന൩൨യ്മയിങ്ങില്ലേ-- 

യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

നന്മ തിലാത തീനുപോകുന്നേ--- 

യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

0 

ചിന്തിചെ൯ ഉ ം-വെജ നീറുമന്ന--- 

യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

എന്ത ഞാ൯ ചെയ്യ്കേ൯-എ൯ പരാ പരാ--- 

യേശു നാഥാ സ്വാമ। 

റ് 
അന്നു കള്ളന്നു ഭത്തമാം ക്ഷമ--- 
യേശുനാഥാ സ്വാഥിീ 
ഇന്നീ പാപിക്കും തന്നിടേണമേ-_ 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

8 
നീ വെടിയലേ _പാപിയാമെന്നെ__ 
യേശുനാഥാ സ്വാഥീ 
പോവരിന്നൊരു പാത മററിലേ-- 
യേശുനാഥാ സ്വാമീ 

എന്നെ മോചിചാത്_ തന്നേ നി൯ കൃവ-- 

യേശുനാഥാ സ്വാമീ 
നന്നേ ശോടിക്കും_ നന്മ ദായകാ--- 

യേശുനാഥാ സ്വാഥി 
140) 

കാലം പോകുന്നേ _മാലില് ചാക്കും മു൯-- 

യേശുനാഥാ സ്വാമ്। 

ചേലോടെ കൃപ_ചെഷ്യ്ടേണമേ-- 

യേശുനാഥാ സ്വാഥമീം 
[[മോശവത്സലം 

121 
ആനന്ദഭൈരവി--മുറിയടന്ത 

൭ 

പരിതാപപ്പെടുന്നെന്െറ -ദൂരിതമകലുവറേ 

കരുണലരുമു.ക നാഥാ! 

അനുപച്പവി 

സുരമാനവ സാഘ._മഖിലവും വണങ്ങും 

പരധഥദേവക്ുമാരാ !_1൨രദാ ധലേശുനാഥേ 
(ര 1-_ചേ൦ 

ചരണങ്ങം 

പാപി കഠംക്കയന്ന സഭേതമേ 1_പരി_ 

താപപഫ്ൃദയത്തിന്നടൂതമേ : 

കോചതനയനാഥീ പാപിമേ-ലുഭ്ഭ 

ശാപം തീത്തനുഗ്രഹിക്കണമേ സ മിന് 
ി [--പ 

സത്താ൯ കേസരി പോലലറുന്നു മഹാ 

ചീത്തയുലകം പക ക്രടുന്നു 

ഏററം ജഡമിങ്ങു തലരുന്നു-പപേ 

നാററംകൊണ്ടു മനം പതറുന്നു_സ്വാമിന് 
ല് 

ആ്ന്ത്ത സ്
 

3, വരമദാടവരത്തെ മാനം ചെയ്യും 

വനേം 9ം കേസരി സിംഹം 



അനുതാപം 00 

ജി 123 
ന്യായപ്രമാണം കറാമേകുന്നു-ഫാ3മ- 

ദീച ഭരിയകഠ തീയത്യാകുന്നു ഹിന്തുസ്ലാന്൯-ആദിതാളം 
മായാലോകമിച്ചയു ്ടാക്കുന്നു-മഫ:_ | 

ലു ദ 
] | ൨.൭ പീ യേവഴിക ളില്കൊണ്ടാക്കുന്നു സ്വാമിന്! | ട്ടു 
 പാഫിമാം അടിയാന് പിഴ പൊടുത്തു 

4 [പരി പാഹിമാം 
രാവും വകലും കണ്ണ്ണിരോടുന്നു_മന_ 
നോവും ശോകവും വെരുകീിടുന്നു | ചരണമങ്ങറം 

_ ചാവയമെന്നോട പേരടീടുന്നു_യെനെെറ | കി ലി യ് ചം പോഫിമാം _ത്പല്ലദം മേ ഗതി ;_ എഴ വും നിന കൃപയെ കെണ്ടോട്ടന്നു_-സ്വാ- ഗീ 0  പ്പാപിമേല് കണാത്തിറങ്ങി ._യേശ__- പാ മി൯ പരി പ മ ം 
[യുസ്തൂസ് മെരസ്വേപ്പു് ] 2 

1 ദദീനതാന്ദ്തപ൯ ചോരനെ. പഠു_ 
 ദീസ്വായാംതലേ ചേത്ത പരാ!_യേശു-_പാ 

 കൂരനിയിന് ക്രനു തീത്ത പരാ-പാപ_ ഭൈരവി ആദിതാളം 
ലി  ക്രനുംഎഏസെറ നിപികരുതോ?_ട യൃശൂ---പഠാ 

| 
പല്ലവി | 4 

പരനേ! എന്നേശുന:ഥാ  $ലോക്പാപഫനായ വരാ: സുര. 
പാപി ഞാ൯ പരാ!  ചലോകേവാഴ്െനിക്കേകണമേ_യേശു--- പാഠ 

ചരണങഞ്ങറം 2 
 ആരുമില്ലൊരു ശരണം അഹോ_ഏന്റെറ 2 വചനം എ൯ എന്ത കമ്മം ഉ 
നായകാ! നീയൊഷിഞ്ഞു ൨ ര_യേശു-_ സ്വ്വവും പാവം--- വരന 

6 [പാ 

ആമയകങ്ങമഠഴിക്കേണമേ_ഏനന്െറ 
ആധിയാകെ അകറഠേറനെമേ_യേശു__ചാ 

പു 

മ ഭടിനവും എ൯ ഭാവമെല്ലാം 
ദോഷം മാത്രമേ പരനേ 

ല് കണ്ണാല് ഞാ൯ ചെയു; പാപം 
ഏറ്നനവാ൯ മേലാ വരനേ ക ഭാരപിഡിതരേ വരുവി൯_ ലഘു 4 നാവാല് ഞാന് ചൊന്നതിലും ഭാരം ആക്കമെന്നേകിയൊരു_യേശു-__പാ പാവം ഏറെയാം__ പരനേ ദു 
കയ്യ 4] ഞാന് ദോഷം ചെയ്തു നീചകായ് പിണയായ്യരിചച_പര._ 

14 ത്തു പരനേ  മീശനേ ! കരുണാകരനേ !_യേശു-- പാ 
6 കാല്യം വാവത്തിന്നോടി [൧൦ ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു] ചേലുകെട്ടയ്യം__ വരനേ 

| ാാത്തതി 7 എന്യേ൯ കൃവധയോടിപ്പോഠം 4 
_ നോക്കണം പര. പരനേ | 

ം [മോശവത്സലം] , പാഫിമാം - ഏന്നെ രക്ഷികേണ്ടമേ, ൪ ത്വല്ലദം ട് നിന്െറ പാദം. 49, ദീനതാ 
നുതപ൯ട (സ്വന്ത) വീഴ്ജയെപ്പഹി ദുഃഖി ക ----------. | ഷവനം $. ചലോക്പാപഫ൯ ചേ ] 

റി ന 
യം കേത്ത [ം മടീയക്രിയകം -- എറെ പ്രവൃത്തികഠം ന്െറ പാപത്തെ ഇലാതെയാക്കുന്നവ൯. 

[0 
നം 
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ആനന്ദഭൈരവി--ആദിതാളം 

പല്പപി 

ദൈവമേ ! മഹാ പാപിയാം 
എന്നോട് കൃവയുണ്ടായ്ക്,ാന് 
ചെഴു പാപം മോചിക്കേണമേ 

അനുപളജ്ുപി 
മോഷമല്ലഠതെന്നിത നന്മ 

ലേശവുഥില്ലേ കത്താവേ! 
൮ചോരമാധ്ം പോയ വാപി- 
ക്കാരുമാശ്രയം മററില്ലേ-_-ദൈവമേ ! 

ച്ചരണങ്ങം 

1 നാശവൃത്ര൯ പാപിയായേ൯ 
ആശയോടെ പാചംചെർയയു൯ 

നതവഷി വെഴുത്തു നടന്നേ൯ 
യേശുവേ നിന്നെക്കരിശില് 
നിചപാതക൯ തറചേസ 
ഏറിയ പ്രാവശ്യം നാഥനേ 

അയ്യയ്യോ! ഞാ൯ മാ പാപി 

അയ്യയ്യാ ഞാന് മാ ട്രോഫി 
അ൯പേറും രക്ഷിതാവേ 

നിന് പാദത്തില് പീഴ്ഴന്നേ൯--റെദവ 

9 നന്ദികെട്ട പാപിയായേസ൯ 
പൊനന്നുടയവനേ ഏന്നെ 
നാശമാകിയാല്ും ന്യഠയമേ 
നിന്നുടെ കരുണകഗ ഞാ൯ 
ഒന്നുമേ ആലോചിഷിലേ 
നിള്മനം കൈപ്പിച നിച൯ഞാ൯ 

കൊന്നാലും നീതിയാമേ 
വ൯നരകത്തില് വേകാ൯ 
കുററം തി കഞ്ഞുപോയേ 
മെറാരാശ്രയമിലേ--- 

9 ഗോല്ലോഥാ മലമുകളില് 

കുരിശിത ഏ൯ പാപം ദലം 
മേല് കയറി തൂങ്ങിയ നാഥാ! 

ദൃഷ്ണുതം ഞാ൯ ചെയുതിന്നും 
ദുഃഖശിക്ഷയേററല്ലോ നീ 

ചൊല്ലചഗ അടങ്ങാത്ത വിധത്തില് 

നി൯ കാലുംത പീഴന്നയ്യോ 

നീയേ ശരണമെന്നു 
നി൯ കൃപയാലെന൯ പാപം 

നീകി നന്നാക്കേണ2മ--- 

1, ചോരേമാഗ്ഗം - കള്ളനന്െറ വഴി. 

ദൈവ 

ദൈവ 

ൂ 

1121114142 01 

4 നിന്തിരുപാദത്തില് വീണ 
നീചനാമടിയ൯ മേല് നീ 
ചിന്തിയ രതം തളിക്കുകേ 
ചിന്ത തമന്ീടുന്നയേോ ! 
തിന്മഭാരം കൂടടന്നയോ ! 
നൊന്തു ഞാന് വന്നിടുടന്നപ്പനേ ! 

ഉള്ളില് തൃക്കൈ തൊട്ടുമമു൯ 
ഉയരെ എഴ്ഠ്ന്നള്ളല്ലേ ത 

കുള്ളന്നു മാപ്പ് ചെയ്യ 

കരുണത്തിരുവപടിവേ !---- ദൈ 

[മോശവത്സലം 

125 
കൌശിക---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
[എന്റെ 

പരനേ ! തൂടകുണ്ണാല്_-നോക്കെണമേ- 

പാവ ഒൂഃഖ ഉമൊക്െയ്യം-തീകെണെമേ--- 

ചരണങ്ങറം 

സ്ഥിരമിലാത്ത എന്നെ-വെടിയാതെ-ഞാ 
ചെയു കുററം ഒന്നും നീ -ഓക്കാതെ--- ൨ 

കൂ 
ആദിയന്തമില്ലാത്ത-സകലേശ---സത്യം 

അ മ വതില്ലാത്ത-നിതൃവാസാ--- 

3 
മായവലയിതല്പെട്ടു-കുട്ടങ്ടാതെ--- ലോക് 

പാഴ്ഴിരല് മയങ്ങി മനം-കലങ്ങാതെ--൨ 

4 
അടി ധന്നിന്നരുംച്ചെയ്ലീടരുതോ.- നിറെ 

അടിമെക്കു നി ഏന്നി_-ഗതി- ഏതോ€---൨ 

9 

വഞ്ചക മനസ്സി ന൨മാറെറണെമേ- എനെ 

നെഞ്ചകം നീ റുതുതാക്കെണമമേ--- ൨ 

൨ 

[തോമസ് ജ്ടേട 

126 
മലയാമി---ത്രിസരതാളം 

പല്ലപി 

ശ്രീദേവാ_ടി൯കുടി-യേ- തിരു. 

| പാദമെ_നെറ ശരണം 



1 അരന്നതാപ്പം 

ചരണങ്ങറം .ചരണങ്ങം ക റ ശില 
കാഠററി൯ ശക്ത്വയാ 

ജീവനേ നിന്തിരു-൨ൃണ്ടയ രക്തമെന്നേു 1 വശം 
തആശയെല്ലാം ഥമ്ടുന്നേ 

കി ററ രക്ഷാപ്പട വേ-വറെ വീണാല് കട്ടൈത്തുമോ ഞമഞ്ങഠിം 
ആവതിഖായ്യയാല്-സവ്യമുപേക്ഷിച്ചു ടു ജോ 

പിയിതാവരുമന്നേ൯--- ശ്രീ ജക പാ ള്ള ആശ്രയം നീയേ നാഥാ! 
റു എഴ്ടുന്നരുമുവാ൯ ഞങ്ങഗ 

ഭുരം ചുമക്കുന്ന -പാപികളെ. ഭവാ൯ തൊഴന്നു ആപ്പാഭത്തി ൭ല്--- നാശ 
ചാരത്തു വന്നീട്ടവാ൯-തിരു [പ്പാ 9 കോപം ചതി പക്കം 
കാരുണ്മൃത്താല് വിളി ചീടുന്നതോത്തി. ലോഭം കാമം മററുള്ള 

ി ടു വാപകമെ പിഴ്ചങ്ങി 
പേപ് ക. കാട്ടടെ ഓടി യ- ആടിനെ നേടടവാ൯ റ പാതാള തീക്കഴിയില് തേടി നീ വന്നതിനാല് -പാപ രടിചീടമ നാഥാ നാശ 

കാട്ടില് നിന്നോടി_മാ-ശ്രേഷ്ദ ഇടയനേ യ ത്ത് 
ചാപിയിതാ വരുന്നേ൯- ശ്രീദൂ തൃകൈ നീടി നി൯ വാക്കാല് 

4 നല്ലേണം ശാന്തം അയ്യോ 
ി എ ക്രോഫികമെ നീ തള്ളല്ലേ | 

പാപികലെ രക്ഷ ചെയ്തുത്വന്നായ ദുഃഖക്കരു പോവോമം 
ശാപഴചതൂ ൩. ഫിച്ച..ദിവൃ ചുക്കാ൯ പിടിക്കേണമേ 
സ്റനറേഹകാരുണ്യൃത്തെ ചിന്തിച്ചു ധൈഷ്യമായ് ത്തത് 
പഃപി ധിതാ വരുന്നേ൯-- ശ്രീ മോക്ഷനാടില് ചേന്നിടാ൯__നാശ 

5 [മോശവത്സലം] 

കന്നിനാലും അങ്ങു-ചേന്റ അടിയാരെ 
മന്നന് നി തമ്ളകയി_ല്ലെന്നു 
ചൊന്നതുമൂലഥി - തിന നിറഞ്ഞ മ: ക്വാ ന്: 
കാാവിയിതാ വരുന്നേ൯__ ശ്രി 128 4 ി 

[മോശവത്സലം] പല്പപി 

ന എന്തു ചെ൪യ്ക്ുണ്ടു ഞാ-നെ൯ ജീവനാഥാ 1 
ചിന്ത കലങ്ങിയ ഴലുന്നു താതാ !__ 
എന്തു ചെയഷ്യീടേണ്ടു ഞാ൯ $ 127 തോടി_ആദിതാളം ല് 

ി ചരണങ്ദം 
വവ ടര് ഇത്രനാ ഒ യിട്ടു_മിത്തിരി പോലുമെ൯ 

നാശമാകുന്നേ ഞങ്ങ ചിത്തമതു ഗുണപ്പെടിട്ടിലയ്യോ.__ ചന്തു 
യേശുനാഥാ നി൯ കൂവ 
നല്ലവാ൯ കുലമിതയ്യോ ! ടം 

എന് വുണ്യൃങ്ങധം തിരു_മമ്പിലറെപ്പറ (യി) 
അനുപല്ലുപി തമ്പുരാനേ ! കാണപ്പെട്ടിടുന്നയ്യോ_ എന്തു 

നീച ധാപക്കടലില് യ 
ദറസ൪ താടനുപപോകുന്നേ ! നീതിയെന്നെന്ണ് സ്വ_നിതി തന്നില് ചാരി നിലയില്ലയ്യോ തിരകഠം പാതകനായ്ലാശ-വാ തയില് ചോയയ്യോ തചമേരു ക്വമുന്നയ്യോ._ നാശ എന്തു 



7 0 നുന്ന് ന 

4 
കള്ളസെറു വാക്കു കേട്ടുള്ളം നന്നായുറ- 
ന്നില്ലേ നിനക്കു ഞാ൯_ചെല്ലാത്തോനാ. 

യയ്യവോ---ഹഛത്തു 

കള്ളസ്സമഠധാനേം. ഉ ഒജിലാകി ക്കൊണ്ടു 
നല്ലസുഖമാസ്ത്ര_ട ന്നുകൊണ്ടേനയ്യേ-എന്തു 

0 യ്യൊ 

മരണത്രി൯ വേരെഴ്ട-ത്തെറിയായ്മ,യാല- 

മരണാവിക്ഷമെന്നു൦_ മരുവിടുന്നയ്യോ--എ 
രം] 

വ [യോ 

നാമെ ലലാം ഞഠ൯ പതി൪. പോ ലെകഴിച്ച. 

കാളിക്കത്ീ ടന്ന നാം കഠംവരുന്നയ്യോ-എ 

ക്ട പിഴെ_ ച്ചല്ലോയീപ്പാതക൯ 
നല്ലവാ! നീയെന്നെ_തള്ളിടരുതയ്യ്യോ-- ൫൭ 

ഒന്നുമിലാ എന്നി-ലെന്നറിഞ്ഞേനിപ്പോം 
മന്നനേ ! നി൯പാദം_തന്നില് വിണീടു. 

[8 റ ന്നേന---എ 

നി൯വലമ്ൈകൊടണ്ടെ- എന്നെ പിടിച്ചനി൯ 
പൊന്നുലോകം തന്നി -ലെന്നെനടത്തുക-- 

എരു 

[യുസ്മസ് യൌസേഫ് | 

യി 

120 
1] കുമ്പിടടന്നേനെ൯ ജിവനാഥനാം 

ദേവാദിദേപാ! 

നിസ പാദപീഠത്തി ല് പാപിഞാ൯ 

ദേവാദിദേവാ ! 

ആനന്ദഭൈരവി 

9 എ൯ ദുഃഖം തിരുമുന്നില് ചെൊല്ലുവാ൯ 

ര്വരെക്ഴിവിലാാതെനെറ 
നെഞ്ചതടക്കുന്നേ നാവു താഴ് ന്നേ 

ദേപാദിദേവാ ! 

8) അപ്പനേ സാത്താ൯പാപലോകങ്ങഗ 

തങ്ങ പാകളാഠലെന്നെ 

ചപ്പുന്നയ്യോ കൈനിടോവേഗത്തില് 

ദേവാദിദേവാ! 

4 ഒന്നു തീന്നെന്െറ പാപനാററങ്ങഗ 

എന് തന്തയാം നിന്നെ 

വന്നു ചുംബനം ചെയ്യും ഞാനെന്നും 

ദേപാദി ദേവാ! 

9 വിടടപിചീടുകെന്നരിക ളില്നിന്നു 
ചെഠറുപൈതലാമെന്നെ 
കറിനപ്പോരില് ഞാനേ തലന്നിരിക്ക_ 
ദേവാദിദേവാ ന്നേ 

ന്യായവിധിയില് കേ ററരുതയ്യയോ 
രം ക്ഷീണനാമെന്നെ 
ന്വായമെനിക്കു നായകാ നീയേ 

ദേവാദിദേവാ! 

എന്തപ്പദ്ദൂടര മാറിപ്പോകുന്നു 
വേഗാണെഞ്ഞു വരിക 
വെത്തനിരുമെന്നു മില് ലൈല്യം താ 

ദേ വാദിദേവാ 

ദൈവരാജ്യത്തില് പന്തിചേത്തെന്നെ 
പോററി പോകഷ്കിപ്പിക്യെ൯ 
ദേവാ! നി൯പാദെ വിണുകേഴ്ടന്നെ 

ദേവാദിദേവാ! 

വന്ദനം നിനക്കെന്നും താതനേ 

നി൯ ചെഠ൯ചെൈവി തുറ. 

ന്നെന്നപേക്ഷനി വേഗംകേഠക്ണേ 

ദേവാദിദേവാ : 
ന് [യുസ്മുസ് യൌസേഫ് 

ഖണ്ഡങ്ങള് 

ജീവനായകനാക്ുമേശുവേ 

പാപിയാക്കമെ൯ യാചന 
കോപിയാതെ നി കേട്ടരുമൂക 

ദാവീദ്രാജനെറ നന്ദനാ--- 

ആദരവററ പാപി ഞാനേശു 

നാഥനേയെ൯ സങ്കേതമേ 

ഭൂതലത്തി മത നീയലാതെ നി-- 

ക്കാദരചായിട്ടാരുളള--- 

അപ്പനേ! പാപി പീണു ക്രകുന്നു 

രൂപ്പാദം തൂണയെന്നയ്യേോ 

ഇപ്പാതകനെറ സഭ3ടം കേഷക്കോ- 

തപ്പുറം തിരിഞ്ങീടലേ- 

പാപിയെന്നെണ്നെചൊല്ലകിത നിയു 

പാപിയെ തേടിയലയോ 

ഭൂവില്. വന്നു നിന് ജീവ൯ വിട്ടതു 

പാപികളിന൯ു സടേതമേ .--- 



ച 
അനുതാപം 3) 

ടക കള്ളം നീറി വരുന്ന പ:പിയെ 

തള്ളമോ കൃപാകുറ്ണ്നേ ! 
ഉള്ളങ്ങളറിഞ്ഞിടുന്നോനേയെ.. 

ന്നുള്ള നീററലെ കാണുക 

൫ തമ താ൯ മറന്നീടടമോ ചെറു 
പിഭ്മയ കനിവുള്ളോനേ! 
തള്ളയെന്നെ മറകിലും പൊന്നു... 

 തരള്ളയാം ന മറക്കുമോ 

ജ് പാദത്തില് വീണ പാപിയെ തിരു. 
ല് പാദത്താല് മെതിചിടുമോ ! 

ല് പാദത്തില് വീണ പാപിയ ം ഡ്റ്രിക്കു 
ം ] മോദത്തെ കൊട്ടത്തിലയോ 4 
ലം 
9 സത്തോനായവനഃ ഒജില് തീയമ്പു 

ഏററവും ചചൊരിയന്നതതേ 
ഏററവും തമ നിടുന്നേനിതാ 
ഏറാവും ക്.നിവുള്ഭവാ !__ 

[യുസ്പൂസ് യൌസേഫ്] 

ലു 

131 ഖണ്ഡങ്ങള് 

1 
അയ്യയ്യേ ഞാനൊരു മഹാ.വാപിയാകുന്നു 

 നസറയ്യയനേ ! കനിയുക്_മ൯വപേലനേ ! 

മൂ 
കൈക.റല്ത ഉന്നീടടന്നെ൯- ഉ ്മംഉരുകീടുന്നു 
അയ്യേ) കനിയേണമേ_മനുവേലനേ ! 

[കക്ണ്റാല് 
ം 

കരുണ നിറഞ്ഞവനേ !_കരുണയി൯കട_ 
തിരിഞ്ഞെന്നെനോക്കേനമേ_മനാവേലനേ 

3 [യ്യ്യോ 
മുറിവും ചതവുമെന്നില് -അഴ്ചകി നാറീടുന്ന_ 

തിരുമുന്നില് വരുന്നിതാ-മന൯വേലനേ ! 

തേകംചെയ്കുതിന്നാ-യോടിയ കാല, മിതാ 
നാഥാ ! മടകീടുന്നേ_മനവേലനേ ! 

ഏതും മടിക്രടാതെ-പാതകമാകവെ ഞാ൯ 
ഥാ ! ചെയ്യപച്പോയയ്യോ_മനുവേലനേ ! 

1 [മേന മൂന്നാ! മറന്നു നിന്നെ-മദിച്ച നടന്നു ചെ. 
എഐണ്ണമിലലാ പാപങ്ങഠം_മനാപേലനേ! 

ചി 
ഴം 

് [നെറ 

 നിമന്നോട്ടനിന്നോടയ്യോ_തന്നേ പിഴച്ചനി- 
 കണ്ണ്ി൯്മു൯ ഭോഷം ചെയ്യയേന്-മന്നവേല- 

നേ! 

 അറെപ്പും വെറുപ്പും മഫാ_അതിക്ര മങ്ങമു.ം 
വിരഞ്ഞോടി ഉഗംപോലെ-മന൯വേലഭനേ ! 

| 

] 

100 
ഇരുമൂ.ം മറവിടു-മിവയെ ചെയ്യതിന്നായി? 
തിരഞ്ഞു നടന്നേനയ്യോ._മനുവേലനേ ! 

11 [ നിന്നെപ്പോ- 
കാവില് നീ വിലകിയ-കനിയെത്തിന്നു 

 ലാവാനോടിയ പാപി_മനുവേലനേ! 

199 ക്കൊന്ന. 

ഥഡബേലം സോടദരനെ_അന്യായമായി- 

വപാപിയാം കായേ൯ ഞാനേ.മനാവേലം ന്നു 

1]: [മവനേ 
 സോദര൯യോസേഫിനെ-കണ്ണീര കട്ടെ 
 ഘാതകനായ് വിറേറാ൯ ഞാ൯. മനുവേ. 

ലനേ! 

14 പ 
 നലവാ ! യെറിഫഹോവി൯-ശപേവസ്മുക്കഠം.. 
കഭമ്മനാഖാനും ഞഃനേമനുവേലനേ ! 

15 [ഥെ ഞാ൯ 
നിന്നെ കെല്വതിന്നായി_തന്നേ ശിശുക_. 
കൊന്ന ഫെരോദാവയ്യോ_മന്ദവേലമന !. 

6 
നിന്നെ തലകീഴായി തളള വാനായിട്ടയ്യേ!. 

നന്നായ്യതിന്റോ൯ ഞാനേ മനുവേലനേ! 

7 [ത്തി 
| ഉററര്യുഃഫിത൯പോലെ. തദമുഖത്തില് മു. 
മൂദ്ജക്ായിറേറാ൯ ഞ?നേമനുവേലനേ 

198 
ഒുന്നുരുപലയെണ്ണ-മിലാതവണ്ണമയ്യോ 
നിന്നെ തട്ളിയേ൯ ഞാനേ_മനുവേലനേ ! 

| 19 [ഫി ഞന 
മന്ന! ഴോഹങ്ങമെ ഖലഠം-നന്നായ്യയെയു്രോ-. 
നിൾ മുന് വീണേ൯ കനിക്വമനുവേലനേ! 

£യുസ്മൂസ് യൌസഫ് 

രകതരരരരയകതരതടതതയയയയരമതഷള് 

| | 1ം ഘാതക൯ --കൊലചാതക൯. 
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ഉശേനി 

ഏ൯ പാപം മാ പാപം മാ പാപമേ_പരനേ 
ഇമ്മറനവേലേ ക്ഷഥിക്കേണമമ__ 

_ചരനെങ്ങറം 

തൃപ്പാഭത്തികല്. വീണു കരഞ്ഞീടുനോന്_ന്നെ 
തിരിഞ്ഞു നോക്കി വീ മാപ്പു നല്ലിട്ടക 

ഉചരിപ്പതിനു പാക്കു തോന്നുന്നില്ലേ-_നാഥാ 
ഉള്ള വാപങ്ങഗകെല്ലാം ഞാ൯ അടിമയധായേ൯ 

ആശ്വാസം ഇല്ല ഏതും അ൯പനീശോ__എന്െറെറ 
ആവചാധി കേഠാമക്കനെമേ രക്ഷിതാവേ 

ചത്തവരെ ജീപിപ്പിഷ യേശുനാഥാ__നിനെ 
ശക്തി കുറവായിട്ടില്ല രക്ഷകടന 

“കരയേണ്ട്"മെന്നു ചൊന്ന ധേശുനാഥാ__നിദെറ 
കുരിശികല് വന്നീട്ുന്നു കൂച തരിക 

നിനക്കു നി൯ പാപങ്ങം ഞാ൯ ക്ഷ്ഥിച്ചു.-_എന്നു 
നി കല്ലിചിടെണം നി൯ ദാസനോട്ട 

നിവ്ൃത്തിയായെന്നുരച ദിപൃയവായാല്__മഹാ 
നിപ്ൃത്തികെട്ടയ൯ പാപം പോക്കേണടമം 

പല്ലവി 
ആദഭിപിതാവി൯ അരുമ കുമാരാ 
ആധികഠം തീത്തരുഠം അനുദിനമടിയരില്ത 

വ്വ൪ നഞ്ങറം 

കുാണാതെപോയൊ_രാടിനെ പോലെ 
കുടനേകം പ്യക്ി വലഞ്ഞേ൯ ഞാ൯ 
ആളുകളി൯ നല്ലിടയനേ യേശു 
തേടണാമേ ഏഴ പാവിച്യാമടി യനെ ആദി 

അമ്പേറും താത൯ ത൯- അരമന വെടിഞ്ഞു 
അഹാകരിച്ചു ദൂരം പോയേ൯ ഞാന് 
വെറിയനാം ചേയി൯ കണിയതില് കുടുങ്ങി. 
അഠിപില്ലാ ദുഗംപോലെ ദൂരിതവഴി അലഞ്ഞേ൯-- ആഭി 

അബ്ബാ പിതാവേ പൊറുക്കയെ൯ പിഴ കഠം 
അപ്പാ പൊടുക്കെണം എന് പിഷകെ.ഗം 
തൃപ്പാദമേയെന്നും ശരണമേ താതാ 
ഇപ്പാപി പേരിത കടാക്ഷിക്ക കരുണയോടെ ആദി 



അനുതാപ്പം 

പ വി 

ഐ ന്മേത കനിഞ്ഞിടെണമേ 

ദടേവദേവനേ---എന്മേ൯ 

യേശൂ നാഥനേ---എന്യേല് 

മുന്ദവേലനേ-_ഛഏന്മേത---- 

194 

ച്യരണങറം 

തന്മഹിമ വെടിഞ്ഞ _ 

ങഞ്ങിമമഹീിതലെ വന്നു 
എന്മേലലിഞ്ഞ ദവി 
ദിയകനേ പാപിയാം__ എ൯ 

പൊന്നി൯ തിരമമനിമേ. 
ലെണ്ണ്ൂമി ലാതടി കഠം 
എണ്ണമില്ലാത്തെ൯ പാപ 
ത്തിന്നായ്യ്രൊണ്ടോനേ നാഥ9--എ൯ 

തദകിരീടം ശിര. 
സ്സിജ.ല് പിക്കു ച്ചുടാ൯ 
ശം ക്രടാതെയൊരു 
മു൦ുടി ധരിച്ചോനേ__ ൫൯ 

ആദാമി൯ മകുമം മരി. 
യാതിരിപ്പാ൯ പുതിയ 
ആദമായ്ക്കുന്നു മര 

ണാധിക്.മെ  ഴിചചോ നേ 

നീചനാമെനിക്കായി 
നീ ചൊരിഞ്ഞ രക്തമീ 
നിചഹഫ്ൃദയം തന്നില് 
നിതമിചിടുവാനായ്__ ി 3. 

നിന്നെ മടുത്ത ശിമോന് 
തന്നെ മെ ഒ.ക്കൊങ്ടെല്ലൊ നീ] 
ഏന്ന വേ:ലെന്നെയും ചേ. 

ത്തിന്നനുഗ്രഫിപ്പാനായ്__ 2 ദ്. 
രതതതതത്തെ നിന്നടടക്കത് വന്നാചോ 

എന്നും തള്ളകഠില്ല 
ഏന്നു നിൻ വചനത്തില് 
ചൊന്നവന്ണ്ണമിന്നു നീ__ ഏസ 

1അമ്പിയലുന്ന യേശു. 
തമ്പുരാനേ ശരണം 
നിമ്പാദങ്ങളിരു ചീണു | 
കുമ്പിടും മാവാപിയാം__ എ൯ 

[യുസ്തറസ് യെദസേഷ്”] 
നാനു 

നന്നാ 

1. അമ്പിയലുന്ന 5 സ്നേഹം വക്ട്റിക്കുന്നം | 

[1 

135 
തോടി--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ജിവജലാശയമേ_കൃവാക്രാ 
ദേവക്കമാരദേവാ 

ചുരനേങ്ങറം 

പാവനഭാപനാ-പാപനിവപാരണാ 

ചാവിനെ ഒവന്ന പരാ-കൃപാകരാ--- ജ്ജ് 

ഭൂനരപാലകാ_വാനലോകാധിപാ 

ആനന്ദവഷിതനേംപാപികളി൯-- 

3 
പാതക്മാകവെ.മോദമായ് ചെഴുതു 

താതനേ നീ ദയവായ് _മോചിക്കെണം_ജ് 

4 
പാപികളകുഥീ_ദഠാസരിലാകെ നിന് 
ആവിയെ നല്ലീടുക- കൃപകേരാ--- ജീ 

[എം മാത്ത൯] 

ളി 

136 
വേറൊരാശ്യഥില്ല പാപികി_ 
ങ്ങേറെയും ഭയം യേശുവേ_നിനെറ 
കരുണയാല് ഏന്നെ തിരിച്ച രക്ഷിപ്പാന് 
ശരണും ചൊല്ലൂന്നേന് യേശുവേ... 

പല്ലപി 

ചരണങ്റം 

1] ഏട൯തോട്ടത്തില് ആദാം തിന്നെരു 
൧ റരവഫഷഫമല പറതകം 

മേദിനി പിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുവാന് 
ഭൃത്യൂുവേററ ദയാപര വേറൊ 

2 നിഷ്യിപില് പൊഴിച്ച രക്തത്തില് 
ക.ന്മഷം കഴ്ടകേശുവേ 
തിന്മയില് മുതനാം എനിക്ക നീ 
സന്തതം തുനെയ്യയേണദമ_- വേറൊ 

3 സ്വന്തതാത൯ മാതാലുമന്തികെ 
എന്തോരാശ്രയം തന്നീടും 
അന്ത്യകാ ലത്തില് നീയല്ലാതൊരു_ 
ബഡ്യവില ദയാപരാ_. പേറൌ 

?ം പാവനഭാവനാ -- പരി ശുദ്ധചിന്ത 
കമോ9ട്ട ക്രടിയവനേ ! 
വൃക്ഷം 

3 പപൃുദരപം- 
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ബന്ധുനിയല്ലാതെത്ു മാനുഷ൯ 
സ്വന്തമായിടുകില്ലഹൊ 
നൊന്തു വെത്തരുകുന്നു ഞാ൯ നിയ 
സന്തതം തുനെൌയ്യയേനെമേ-പേറൊ 

ദോക്കിയെരി ലും_യേശുവേ നിന. മു 
ക്കെ സൃുത൯ അടിയാനിതാ 

ൂശില് നി൯ വലഭാഗം തൂങ്ങിയ 
മുഷ്മനില് കനിഞ്ഞില്ലയോ 4---വേറൊ 

ഭൂരിത കാരണം തിരുവടിയെന്നെ 
ഒരിക്കലും കൈവിടിടല്ലേ 
ഭൂരിതം റീക്കവാ൯ കുരിശില് തൂങ്ങിയ 
സവ്വ ജീവദയാലുവേ-- 

[മേ ശവത്സലം | 

ശങ്കരാഭരണം--ആദിതാളും 

ച പ്പുവി 

യേശുദവ ! ക്രുനൊസനപ്പതിയേ-നകഷ്യം 4 
തിരിയും എന്നെ വീണ്ടുകൊ്ര 
യേശുഃവ ! കരുണാസനപ്പതിയേ ' 

ചരണങാറം 

ഭൂതലത്തില് നീരയാഴിഞ്ഞു 
ദാസന് എനിക്കാദരവു 
കണ്ടതില്ല ഹാ! ൩ക്ല 
മണ്ഡലാധിപാ'! 

വേറൊ ടു 

ചേതസ്സില് കൃപയുണ്ടായി 
നശേം അണെയാതെ കാത്തു 
ചിത്ത ചഞ്ചലം അടകി 

ചേക് സത ബൃഭ്ധി വരുത്തി--- യേ 

വൈരിയാം പിശാചിനോഴും 
യേമേഹാദികലോട്ടം 

പോരതിത മടങ്ങിയടി- 

വെട്ടപോയി ഞാ൯ 
അടിമയെ ലോകക്കൊഴി ചോ 
തടയ തമ്പുരാനേ നല്ല 
ഇടയനേ ! ഒരേഴയാടാം 

അടിയനെ കണ്ണാക്കേണമേ-- ൧0% 

ഫട്ന്്റമററ പാപങക്ങശ ഞാ൯ 

ചെഴയവയ കൈ. പൊടുത്തു 

വൃണ്യവാ൯ ഏകനേയെന്നെ 

പുണ്യനാക്കെണാ 
നിന്നടിമ ആയിഴടമോ- 

രുന്നതി എനിക്കുണ്ടാവാ൯ 
നിന്നടി വണങ്ങി നിത്യം 

പന്ദനയെ ചെഷ്യിടുന്നേ൯--- ൨ 

നല്ലവരുലകില് ആരും 

ഇല്ല നീയൊഴിഞ്ഞു സവ്വ 

വല്ലഭത്വമുഒഭമവ൯ നീ 
അല്യോ! ദേവാ 

കൊള്ളരുതാതുഭളതെന്നില് 
തള്ളി നീക്കി നിന്നുടരെയ 

നല്ല നല ദാനങ്ങള ല് 

ഉഭ്ളലക്രിക്ക എനെറ-- 

[2 ഴും കൊഷുക്ുണ 

രാസുടഥശന്ഠാു 

പ്രതിഷ്ഠ 
മുഖാരി 

പല്ല്പി 

ആദിതാളം 

എ൯ കാന്തനിവ൯ തന്നെ_ശദയിലഹോ ! നിണ്ണുയം 

അനുപല്പപി 

1 ചെദംതിരവ൯ പോല് ക ഒ മ.മാറിതാ കാണു__- 6. 

൮1% ചെങ്കതിരവ൯ ൭ സൂയ്യന്൯ 



1 

പ്രതിമ 

ചരണങ്ങറം 

ക്രരിരുദിലൂദിച്ച 1കതിര൯_ പാപക്കറകഠം 
തീരുവാനായൊഴിച്ച അധിര൯_അനതവിക്കും 
നേരം വപികഷക്കേററം മധുര൯_പരിശയക്കു 
നേരുത്തരം കൊട്ടുത്ത ചതുര൯ 

കഠണാതെപോയുള്ളാടുക൦_തേടി നടന്ന കാലുകഠം 
തന്നിലേററാണ്െപ്പാടടുകഠം_കണ്ടിതാ ഞാനിപ്പാട്ടകഠം 
കൈവിലാവില്ും__ 

മുഗംൂടി പ്ലണ്ടു കോലാലടി ൭൦൦ ഏററതാലിതാ 
൨െഞനെററിമേലുഭ്ള വട്ടുകഠം_ അ ഒ വില്ലത്തേ 

നന്മ നിമിത്തം ലോകക്കടി കഠം_രഥദപ്പെടടവാ൯ 
തന്മേരു കൌരടാവാലുള്ളടി കം 

കൊണ്ടെ പാടുകളു.ണ്ടിതാ_ ചാവി൯ വിഷമുഠംകെ ണ്ടെ താ൯ 
ചത്തു ജീവിച്ചുകൊണ്ടെതാല്_ ചാകാത്ത മേനി കണ്ടിതാ 
അല്ലയോ സഖി !___ 

എന് ക;ന്തനുടെ തിരുനാമം സുഗന്ധം തൂ കു. 
ന്നെക്കലേശുന്നു തന്ദെറ ഉധാമം_അതിനാല് ഞാറം 
മുതിഭഗ പോലെ മേവുന്ന ക്ഷേമം_എനികവകെഠ 
ചെമോലി൯ കീഴില് വൃതുനമം 

തന്നാനെനിക്കു മന്നവ൯.മറ്ന്ി ല്. മനഃവായ്യ്ന്നവ൯ 
വാനലോകത്തെ ഴന്നവ൯.- എനിക്കു കാഴ തന്നവ൯ 
ഇതാ കറുണ്ണന്നു-- 

ത3ി.ലുള്ള നിറം ചുവപ്പും-വെനണ്ടജും തല 
തകം കന്ത മോ കറപ്പും_ലക്ഷം വേരില് ക 
ഒ മമററവമന്റ മതിപ്പും_തനിക്കുണ്ടിതാ 
തണ്ണ്ണകഠം പാലില് കളിപ്പം 

തണ്ണീവതേ: ടിലിരിപ്പമാ- യു | ക്കളേഠടൊപ്പമായ് 
തെറ കവിം സെൌരഭ്യമാം- വഗ്ലുത്ത ടത്തിന്നൊപ്പമായ് 
കാണുന്നു സഖീ! __ 

തന്നധരചെയ്പൂവിരുനിന്നു_ നല്ല മുറു തൂ_ 
കന്നു രത്നം പതിച പൊന്നി ൯_ മോതിര കൈകാം 
തന്നുദരമോ നീലരത്നം- അമക്ണിയൊപ്പം 
നന്നായിട്ടാനദന്തം തന്നേ 

ത്കച്ചോടില് നിറുത്തിയ_ വെങ്ക (ആ. ങ്കാലിക്കങെത്തിയ 
നേരത്തു (ദലാമെത്തി യാം_ഞാ൯ വീണു രുക്കുല് മുത്തിയെ സന്ദേഹമില്ല 

തന്നുടെ (രൂപം ൦ ബാനോനെ. ദേവദാരുക_ 
മെന്നപോലെ ശ്രേഷ്ട ്മാണെ വാഭയം മയൂര. 
മെന്നു വേണ്ടാ തലെല്ലാമെ_ഓമനം തന്നേ 
തന്നു*ട വാക്കെനിക്കു തേനെ 

കതിര൯ -- സൂഷ്യന്. 9, ധാമം പ്രകാശം 3, തികം. ചന്ദ്രന്. 

ലി ര] 

എ൯ 

എ൯ 

എൻ 

ഐന് 



ഗം 002511൧൨10 

അതില് മൊഴിഞ്ഞവോലിതാ_കാണുന്നേനിവനെ മുദാ 
ഫന്നുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതാ! _പ്ന്നാലും വേഗം ഞാനിതാ 

സ്സനേഫാത്തയയെ --- 
ച 

[യുസ്തൂസ് യെരസേഷ് 

139 
ആനന്ദഭൈരവി---ആദിതാളം 

പച്ഛുവി 

യേശുവിന് പക്ഷത്തില് നില്ലേ൯---അവ൯ 

എന്നെക്കറിച്ചു മരിച്ചയിത്തള്ലോ 

ചരണങ്ങറം 

ഏറെ ലോകങ്ങമെ.ക്കാ ളൂം_വില 

ഏറിയ രക്തം ചൊരിഞ്ഞെനിക്കായി 

പാരെങ്ങും ത൯ രക്ഷ നേടാന് വെട്ട 

പാടി൯ ഫലം കണ്ടു തൃപൃനാവാനായ്-യേ 

കു 
ര പിശാചിമെറ കൈയിത-വിടു 

കൊട്ടുക്കാതെ സുവിശേഷമാഗസ്ലത്തിലാക്കി 

വേരിമ്പം ജീവനും നല്ലി നില 

പിഴക്കാതെ കുത്തു രക്ഷ്മിക്കുന്നതാത ഞാ 

ച ന്൯--യേ 

ലൌകികം സവ്വവം തള്ളി---സ്വഗ്ശു 

ലോകത്തില തന്െറ ഫിതംപോലെ 

ഭൂഗോ ഭം എങ്ങും ആവോഭളം--തസെറ 

പൊന്നായ പാദങ്ങ നോക്കിനടപ്പേ൯-യേ 

4 

കാണുന്നവരും കേടപോരും--യേശു 

കത്തനാലെന്നെന്നെ വിശ്വസിഷീടാ൯ 

നാണിക്കാതെ നടഴ്ഭം ഞാ൯--യേശു 

നസറയയനെ എസ ശരണാംംഎന്നേക്കം---യേ 

[മോശവത്സലം] 

ടം 

120 
ക്രാല്---ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ഇന്നും മ്േന്നന്നേക്ടം യേശു മതി 

യേശു മതി എനിക്കു 

എന്നും മാറാതിരിക്കുന്ന ദൈവസുത൯ 
യേശു രക്ഷാകര ൯ -ഏകരാജേശ്വര൯ 

ച്ചരണങ്ങറാം 

തന്നുടെ ഉന്നതത്വം_ത൯ രാജസ 

ത൯ മഹാ ശക്തി യതും 

തന്നേ തന്നെന്നെ താ൯ വിണ്ടുകൊണ്ടകൂ 

സ്ത്ൃനില മഫാ സ്നേഹവും കണ്ടു ഞാന് 

മു ഇന 

പാരി൯ ഇമ്പങ്ങലെയും- നിസ്സാരമാം 
പാരി൯ മഹിമയെയും 
ക്രൂരചതി യനം പേയി൯ കണികളാം 

കൌശല മോഫങ്ങലെയും വെറഠുക്കന്നേ? 

3 ഇന 

എന്നെപ്രതി ഇറങ്ങി -തന്നെ ബലി 

യേശുനാഥന് കഴിച്ച 

എന്നുടെ 2൯ നടന്നെന്നെ നടത്തുന്നു 

യേശു മഹാ ഗുരു വേറെ ആരും വേണ്ട 

4 ഇന 

വിട്ടീടുന്നേ൯ പിശാചി൯_- നാനാ വിയ 

പ്ൃത്ഥ വഴികമെ ഞാ൯ 

കിട്ടണം ഏററവും മാഹാത്മ്യമായു ജള 

ക്രിസ്ദേശുവാം മഹാ മുത്തെനിക്കാകയാത്. 

മേ ശവത്സഥ 

121 

ഏകതാളം 

പല്ലവി 

നീയൊഴികെംനീയൊഴികെ ആരുധിജി* 

അനുപ്പല്ലപി 

സ്തേഫമയമേ പിശുദ്ധി നീതി നിറവേ 



പ്രതിഷ്ട 0 

ചരണങ്ടറം 

[ക്കാശ 

നീയെന്രക്ഷ നിയെ൯ബന്ധുയ നീ എനി. 
നി എന൯സ്വന്തമാഴി വന്നതെ൯ഥ ഹാഭാധ്യം 

1 
കന്നും എങ്ങും ധേശുനി എന്നോടുക്രടവെ 
അന്നിരുന്ന ശക്തി കൂൃപയോടു വാഴ്ചന്നേ 

[നിക്കു 
ഒരിപനെകാഠം നീ വലിയോ൯ ആക്ന്നെ. 
ഭൂവില് അറിവാ൯ നിനക്കു തുല്യം മററില്ലേ 

തന്നു സവ്വവും എനിക്കുവേണ്ടി നീയല്ലോ 
നിന്നരുമ നാമം അടിയനു സമസ്തം 

മംഗലമേ എസ ധനമേ ക്ഷേമദതോപേ 
ഭംഗമിലാ ബന്ധുവേ മഹാ ശുഭവാനേം 

[ മോശവത്സലം | 
നനാ ത്തു 

132 
താരാട്ട--ആദിതാളം 

1 
സ്നേഫമാമേശുവേ_ സ്റനറേഹഫമേ നിറവായ് 
സ്നേഫം നി൯മൊഴി ക്രിഖയ്യമെല്ലാം 
സ്നേഹം സവ്വവുമേ 
സ്നേഫിചേശു എന്നെ_ ചോരയില് കഴകി 
സ്റേഫമാം താതനു എന്നെയാചായ്യയ_ 
ജു നാക്കിയല്ലോ 

ഹ 
ഇയ്യലകാധിപ കണ്കുരുടാകി 
ആയതാത ഭംഗി രൂപപുമില്ലം_ 
തായി നി എനിക്കു 
൭൭൪െവാത്മാവെന്നുടെ. കാല്യൂയെ നല്ലി 
ഭദവസുത നപ്പോം എറെ കണ്ണിറം 
കരതുകമായ്ക്കുന്നു 

ടി 
ാസവേകം പ്പണ്ട_ദേവകുമാര൯ 
ഉയ ശൂര്ദവാ വിശ്വാസികഠംകു നീ 
വിലര്യഠിയവ൯ 
ആയിരങ്ങളുടെ. ആയിരങ്ങളില്, 
അതിസെംന്ദയ്യവാ നാകുമേശു 
ദവസ നീയല്ലയോ ? 

9 
നീയല്ാതാരുളള 4_സ്വഗ്ഗമാം ലോകേ 
നിയലാതില ഭൂവിലരേം ഞാ൯ 
ഇച്ചിക്ത്തകവ൯ 
ഹാ മനോഹരന് നീ_മാധുയ്യവാ൯ ന 
ഫാ മഹാ ശുഭ്ധനെന്നുടെ പാപം 
ആകെ നീകില൨൯ 

9 
നിറവാല ൭൨. ഏണ്ണമാം സ്നേഹം 
നിതിയുത കൂ്ശ്രേഷ്യതകമേ_ 
ടടള്ളതേശുമവേ നിന [്വ൯ താന്ച 
എന് സ്ര ജാവിപ൯ താ൯_എ൯ കത്താവി_ 
ന്നെ സ്ൃക്ടിച്ച രക്ഷിച്ച നിത്യ 
ജീവ൯ തന്നരിവ്൯ 

6 നി 

സവ്വനാമങ്ങക്കം-സവ്ൃവവസ്ത്രവിന്നും 
സവ്ൃസ്ൂക്ടിക്കും മേലപ്രിന്നെ ഞാ൯ 
സ്സറേഹിചീടും നാഥാ 
സ്നേത്രമേശുവിന്നു-താതന്നും സ്യോത്രം 
സ്ലേശ്രമെന്നാശ്വ സ്പ്രദനുമെ 
ആമേന൯ു ഫളേച്ലയ്യയാം 

[ററിം കോശി] 

1438 (2-൦ ഗീതം പോചെ] 

കണ്ണ്ണാടക-ആദിതാളം 

ഖണ്ഡങ്ങള് 
1 ഹൃസ്െറ ജീവകാലം ഞാ൯ 

ഏന്നും നിന്നെ കീിത്തിപ്പാ൯ 
നിന്ദെറ മുമ്പില് കാഴ്ചയായ് 
നേന്ന്താ വെചീട്ടന്നേ൯ 

2 എന്റെക നിഷ സ്റ്റേഹ ത്താല് 
എന്നും നന്മ ചെയ്യട്ടെ 
നിസെറ വേക്കെ൯ പാഭങ്ങാം 
നിഷ്ടയോടങ്ങോടട്ടെ 

ട് നിന്റെറ സ്പോത്രം മാത്രമെ 
൪൭൯ സാഗീതം ൈവമേ 
നിന്െറ വാക്കു മത്രം ഞാ൯ 

എന്നും സംസാരിക്കെണം 

4 എസ്റെറ പൊന്നും വെള്ളിയും 
നിന്ദെറ സ്വന്തം ആകട്ടെ 
േ൭ന്റ ബുദ്ധി പ്ര്ിയും 
നിന് യത്തങ്ങശക്കാകട്ടടെ 



ടു) 

ര] നിന്െറ ഇദ്യം എന്നുമേ 

എസെറ ഇങ്ജം തആകടട്ട 

നിനെറ വാല്ലുയെന്നുമെ 
എന്റെറ നെഞ്ചില് ആകട്ടെ 

ടു എന്റെറ പ്യണ്ണു സ്നേഹവും 

നിന്നില് ആയി തീരട്ടെ 

ഞാ൯ അശേഷം നിത്യവും 
നിന്നെ സ്വന്തം ആകട്ടെ, 

144 
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യേശൂ അല്ലാതെ വേറെരു രക്ഷക 

ഇഫത്തിലുണ്ടോ വറവാ൯- മനമേ! തന്നില് 

ആശ്ര്ജ്ിചീടന്നവരേവരും-തിരുകൃൂവ 

അനഭവിചിടുന്നുവല്പോ- മനമേ! 

ക 
പല്ലഭപര൯ താന് വരിശുദ്ധവ്ര൯ താ൯ 

മഹത്വപരാപര൯ താ൯-മനമേ! പാവം 

ജല സ്വല്ലവും നരദേവനാം-യേശുവില് 

ജവനലേോ നമുക്കു ഗുരു- മനമേ ! 

വ 
തിരുമൊഴി അനുസരിചീടുന്നതെല്ലാം ശുഭം 

തിരുനട പ്തിശ്രേഷ്ടം-മനമേ ! തന്െറ 

തിരുപടി പിത്തുടനീടുന്നപ-ക്ഷേവക്കും 

ചേരും മോക്ഷ നന്ദമേ-മനമേ : 

4 

ദയകെട്ട പേ ഇങ്ങു നരരെ പാതാഭമത്തില് 

ചതിച്ച കൊണ്ടോടുന്നതു-മനദമ |_ കണ്ടു 

ദയ, കൃപ, സ്നറേഹവു: നിറഞ്ഞ പര൯വന്നു 

സത്യവേദം അരു മഠ൯൩മനമേ ! 

9 

ചപാപികമെ എല്ലാം നാശം ചെയ്യ ടടുവാ൯ 

പലഭ നീതി നില്ദേം-മനമേ! പരി. 

താപത്തോടെ അവതാരം ചെ- ഷൂ റ൯സവര൯ 

ശാപം തദ്മേല് ചൃുമപ്പാ൯-മനമേ : 

0 [രക്തം 

നരകെല്ലാം വേണ്ടി ത൯ വരിശുദ്ധജഡം 

പനം ബലിക്ഷിചാ൯-മ നമ !- ചത്തു 

തിരിച്ചുയിത്തെഴുന്നു ത൬ തിരുകൂവ-തേട്ു- 

ചരുംമോക്ഷാ നന്ദത്തില്_- മനമേ ! [ന്നേഠ൪ 

[€മോശവത്സലം | 
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ഏകതാളം 

1 മഹത്വചപ്ര-ള മരിച്ച് 
വ൯ കുരിശെ_പാത്തേ൯ 

ഇഫത്തി൯ ല-ഭം ഉയച്വ 
ഹീനമെന്നെ-ണ്ടന്നേ൯ 

ഉ പഎഏഎഷവര൯ യേശു മരിച്ച. 
തെന്നും ഞാ൯ കെ ണ്ടാള്ടം 
ഇ൯വ3മിങ്ങു- ഭഭവ വിട്ടേ൯ 
യേശു രക്തം നേടാ൯ 

3 ഖേദം, അ൯വുംം തന്മുറിവു-- 
തോറും ഒപ്പി ക്കന്നു 

വേദനാ മുഗ-ത൯ മഹത്വ 

വദുടിയാ_ കുന്നു 

4 ദിപൃപക്കഷം-നേടടവാ൯ 
൯ ജീവന് ദേഫി-യെയും 
സവ്യസ്വത്തി- നെയും ഏല്ലി- 
ക്കുന്നു ഞാ൯ എ-ണ്നെയ്യം 

൭ ഏകകത്താ_പാം ക്രിസ്തൂവി൯ 
കുരിശതു _ മാത്രം 
ദേഫഹിയുടഭ്ഭ_- കാലം എല്ലാം 
എന്മഫത്വ- സ്തോത്രം 

[മോശപത്സം 

146 പല്ലപി 

അടിയാ നില് വാണീട്ടക 
അരുമ രക്ഷകനേ ! 

അനുപള്ുപി 

കഠി നപാപിയാം എന്നില് 

കരുണ നിറഞ്ഞവനേ 1 

.ചരണങ്ങറം 

[ അനുതാവത്താത എന്നുള്ളം 

ആകെ നന്നായിലക്കി 

കനിവും നിന്നാത്മാവാല് 

കമുകും ബോധമുണ്ടാകി-__ 

ദു തിരുകഷ്ഷപ്പടാത എന്റെറ 
ചിത്തം നന്നായി മകി 
തിരുരക്തത്താല് എന്നുള്ളം 
ചെമ്മെ ശരദ്ധിവരുത്തി-- 



 ചതിയരാം പേക്രട്ടരെ 
തല്ക്ഷണം ഭ്രൂരത്താക്കി 
അതിവിശുദ്ധാത്മ൯ നെഞ്ചില് 
അകലാതെ വാസമാകി-__ 

 മോശവത്സലം] 

തി 

മറ് കൌശിക--ആദിതാളം 

പല്ലപി 

സ്വന്തം നിനകിനി ഞാ൯ 
യേശുദേവാ !-പാപ 

ബന്ധം നീക്കെന്നിത നിന്നെ൯ 
പ്രി യനാഥാ ! 

ചവരണങ്ങറഠാം 

1 സന്തോഷ്മെന്നു പേയി൯ 
വഴി നടന്നേന_- അതു 
ചതിവെന്നുനെന്നു നിന്നോ. 
ടടട്ുത്തു പന്നേ൯ 

ക ഇമ്പം പാവം തരുമെ. 

ന്നചിഞ്ഞുചെയയസ-അതു 
ഏറെ തുസ്പാ തന്നതാ 

ഭ;ുന്നു വന്നേസ൯ 

ലോകം തൂണെക്കമെന്നു 
ചേന്നിരുന്നേ൯_ അതില് 
ഒട്ടംസ്ഥിരത യില്ലാഞ്ഞേഴ. 
ടിപന്നേ൯ 

ധരാ 

4 കായം ബലം സുഖവും 

കരുത്തിതവെചേ൯._ ഇതി൯ 
കാഴ്ച യനിത്യമെന്നി- 
താ വരുന്നേ൯ 

ട ദേഹംജീവനും നിന്ന 
കാട്ടവെചേ ൯-ഇനി 
ചൊയ്ക്ക൯ നിത്തിരുമനം 
പോലെ നന്നും 

6 ശക്തി പ്ര:പ്യി ധനവും 
കാഴ്ലവെചേ൯_ തിരു 
സമന്താഷം നേട്ടുവാ൯ ഞാ൯ 
അടൂത്തുവന്നേ൯ 

91 

താങ്ങി നടത്തേണമെ 

എന കത്താവേ! പാരം 
തളന്നിതാ വന്നീടുന്നേ൯ 
ദയവാനേം 

[മേ ശവത്സലം] 
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(മായയായ ലോകം സ്വ്ൃവും? 

എന്നപ്പോലെ) 

പച്ചവി 
മത്ൃയനായി ദൈവപുത്ര൯ 
ചൊന്നപോലി! ഞങ്ങളും 
സത്യമായ് ചൊലീടടവാ൯ താ 
ന(൯ കൃപയെ ദൈവമേ 

ചരണം 
ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പവക്കു 
വ്യാപരിക്കുന്നു സഭാ 
സവ്വപും നന്മസ്ത്രായ് ദൈവ. 
ഇദ്ജംപ്പോചാകട്ടെന്നു 

സ്വന്തമായില്ലെറന്നുമെങ്ങഠം_ 
ക്കു ളളതെല്ലാം ദാനമേ 

എത്തു താ൯ ദൈവമെട്ടത്താല്. 

ഇദജാവപോലാുകടട്ടെന്നു 

ദുഘടങ്ങളാല് നിറഞ്ഞ 
മാധ്റെ സഞ്ചരിക്കിലും 
സ്വഗ്ശുവാഞ്ഛയോടെ ദൈവ 
ഇഷ്ടംവോലാകട്ടെന്നു 

കഷ്ടപ്പെടടലകിലും 
നല്ലിക്ട൪ പവേ൪പെടീടിച്ചം 
തഷ്യിയോടെ ദൈവമേ നി 
ഇദ്ജംപോലാകട്ടെന്നു 

വാനട്ടുതര നിന്ദെറ ഇഷ്ടം 
നമെ ന്പേ ചെയ്യുമ്പോഠം 

 മാനവര ചെയ്യ്യേണ്ടമേ നിന 
ഇങ്ജംപോലെല്ലാററിലും 

താത ഹിതം ചെയ്തതു നല് 
ഭക്ഷണം പോത വുത്രനൂ 
താതനേയെല്ലാററിലും നി൯ 
ഇര്്ജംവേറുലാകട്ടെന്നു 

[4 



൫9 

7 കണ്ണ്നിരോടീജപത്തെ 
മണ്ണില് ചൊല്ലി തീന്ന പി൯. 
വിണ്ണുവരേോടൊത്തു ദൈവ 
ഇദ്ജംപോലാകക്ടെന്നും 
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സവല്യവും കാ, വചേശുവിന൯ു പാദത്തില് 
സാക്ട്ാംഗം വീണങ്ങു വന്നിചീടുന്നു ഞാ൯ 
സ്യ നിനവുകളു.ം_ എന് വാക്കും 
സദൃക്രിയകരട ക്രടെയും തയുമ്പിത 

ഗു [വും 
എ൯ദിനം മഴവനും നിമിക്കങ്ങംം അഖില. 
ത൯തിരുമുമ്ധില് ബലിയായ് ഞാ൯വെക്കുന്നു 
കരങ്ങധ നിന്നാപഞകമെ -ചെയുങ്ങു 
കാലുകഠം നി൯ വഴിചില് ഓടിടട്ടെ 

എ 
മമ കണ്കഠ യേശുവെ മാത്രം നോകിടട്ടെ 
മോദമൊടേശുവി൯ സ്മൃതി പാടട്ടധരങ്ങഠം 
മററുള്ള ക. യെ ഞാസ൯ വെളുത്തു 

മറെറാരു വാത്തകമൂ.ം വേണ്ടാമെ 

അഴകിനെ വിലമതിചീടുന്നു ലൌകിക 
ത്തി ക്കുന്നു ഡയാ വെ.ടി ധനം കീത്തിയും 

ഇമ്പഞ്ങഠം വെടുത്തിടുന്നു _-ഞാനേറം 
നമ്പയന്നെ൯ രക്ഷക.നെ എന്നേമക്ടം 

കണ്ണൂക.൦ം യേശുവെ കണ്ട ദിനം മുതല് 

മണി൯ മഹഫിമകഠം മങ്ങിയെനിക്കഹോ 
ക്രൂശിലെ മഹിമയെ ഞാ൯-കണ്ടേററം 
ആശ്രയം വെരുകിട്ടുന്നു മഫേശാ 

0 
രാജ്ാധിരാജനാമേശു മഃഫാന്നത൯ 
നീചനാമീയെന്നെ തജപ്രിയനെന്നര്ല്ലാ 

പിമിക്കുന്നു വിസ്തയമേ- ഞാനെന്നും 
ഒമിക്കം ത൯ ഛിറക.ടിധിത ഏന്നേക്ടം 

[റഠി. കോശി] 

[319-ഠം ഗീതംമപാലെ] 

പല്ലവി 
150 

രക്ഷകനേ ഏടുക്കെന്നെ നിനക്കാ യിപ്ചോഠം 

ച രണങ്ങഥം 
1 പക്ഷമോടെയെന്നെ നീ 

വീട്ടൈടുത്തതോത്തു ഞാ൯ 

രക്ചകനേ നിനക്കെന്നെ 

തരുന്നു നീ കൃപയാത--- രക്ഷ 

0028120211 02 

9 തരുന്നെ൯ ജീവനെ ഞാ൯ 

വരമദേവാ അതു 

തിരുക്കരം തന്നില്നിന്നു 
ലഭിച്ചതത്രെ ഞ.ാ൯ 

9 തരുന്നെനെറ സമയം 

ദിവസങ്ങമെയും ഞാ൯ 

നിറയട്ടങ്ങവ നിന്റ 
സ്മൃതി യാലെപ്പേഴ്സേമേ-- രക്ഷ്ഷ 

4 നിനക്കുള്ള സ്നേഫം നിറ 
ഞ്ഞെസ്െറ ക്രങ്ങ൦ 

നിനക്കായി പ്രവത്തിപ്പാ൯ 
തരുന്നു ഞ9 നവയെ-- രക്ഷ്മ 

6 നിനക്കായോടിടുവാ൯ 
വേഗമുഭ്ളതാക്കുവാ൯ 

എനിക്കള്ള കാലുകമെ 
തരുന്നു സന്തോക്ഷമായ്--- രക്ഷ്മ 

9 നിനകായ്ക്രാടിടുവാ൯" 

തരുന്നെന്മെറ സ്വരം ഞാ൯ 

നിനക്കുള്ള സ്കൂതിമാത്രം 
വറ യട്ടെന്നധരം-- രക്ഷ 

7? തിരുമൂതാത നിപ്പാ൯ ത. 
രുന്നെന്നധരം ഞാന 

തിരുഹിതംപോലെ നിന്നെ 

(൨. സംഗിക്ക ടുവയും--- രക്ഷ 

151 
ജാവളി--ആദിതാളം 

പല്ല പി 
യേശുവിൻ സ്വന്തമത്രെ ഞാന് ! ഇന്നും എ. 

യേശുവി൯ സ്വന്തമത്രെ ഞാ൯--- [ന്നും 

ചനണെങ്ങറം ലെ 

നാഴിക ഇതുമതല് _നാഥാ! നി൯കനിവാ 
നാശകവഷഴി പവെടിഞ്ഞേ൯_യേശുനഥോ--- 

ം [നല് 

പുത്തന് ജീപനെനിക്ക_ദത്തമായെന് നാഥ 

നിതൃമെനിക്കു സുഖമേ_കൃപയാലെ--- 
6! [നിതനിന്നു 

ശാന്തമാമെന്നാത്മാവെ_1കാന്തനാം നി- 

ഫന്ത പരരിപ്പാനൊന്നിന്നും-ക്ഴിവില 

മം കുന്ത -- ഭത്താവും 



വിശ്വാസം 

എന്നുടെ 1ഗാനമിനി- മന്നവ മന്നനീശോ 
നിന്നുടെ മഫത്വത്തിന്നായ്_ മാത്രമെന്നും 

സ്വശ്ലമെനിക്കുള്ളതു- ഭാഗ്യമെനിക്കു നിത്യം 
സ്വശ്ലട്ൂതരെ൯ സ്നേഹിത൪_- കൃപയാമകെ-_ 

സത്യ സമാധാനമേ_നിത്യസന്തോഷമല്പോ 

838 

കത്തനെനിക്കു സ്വന്ത മ കൃപയാമെ- 

7 [ചെന് 

പുത്ത൯ജീപനെന്നേശു-ക്ത്തനോട്ട ചോദ | 
ഭത്തമായല്പോ എനിക്കു കൃപയാകെ-_ 

൫ [ക്ടന്നേ൯ 

എന്റെറ ഫൃദയമിതാ_നിണ്െറ മുമ്പില് വെ. 
നിരെറ ചിന്തയെനിക്കു താ_കൃവയാഥടെ-_ 

[ററി. ജെം അന്ത്രയോസ്ട]് 

174,111) 

വിശ്വാസം 

152 
കാപി__രൂപകത ളം 

കത്താവേ! വിശ്വസിക്കുന്നേ_നവി_ 
ശ്വ റസത്തിന്നു_സഹായിക്ക 

അനുപല്ലപി 
ചിത്തം തെല്ലലി _ഞ്ഞിത്തിരി കൃപ 

ചത്തതാമെന്നു. ഒളത്തില് കാണിക്ക ക 

ചരണങ്ങറം 
യയശുവേ പഃവനാശനാ! നസ്വ൨ 
ജറശനേ കരുണാസനാ !_ 

അസീചനാം ഞാ൯ പിശാചിനാലവി_ 
ശ്വാസിയായുഴ്ഴ_ദോക്കിയാ_യിപ്പോഠം_ക 

തചററും നി൯ വചനത്തിലീ_മഹാ 
ജക്ഷനും മ നപ്പററില 
ഉററു നോക്കി നി൯ ശക്തിയെ കണ്ടും 
കൂട്ടം വിശ്വസിചിട്ടിലാ_യിപ്പോഠം__ ക 

ഭൂതത്താനെന്നെ ബാധിച്ചെ_ ന്നാത്മ_ 
ബോധത്തെ കെടുത്തീടിനാ൯ 
പ്പാതകന൯ു ചതി_ചെയു തിലറ।_ 
തെ ഞാനക.-പ്പെടടപോ_യിപ്പോഠം_ക 

വം ഗാനം 55 പാട്ടും 

4 
തീയതാം തിന്മത്തീയില് വീ_ണെദെഥ 
മെഷ്ലെല്ലാം വെത്തുപോയല്ലോ 
അയ്യ്യർയ്യ്യാ ചെറദും- വയ്യ്യായെ കൃവ 
ചെയ്യ്യണേ നസ റയ്യ്യനേ_ ഇപ്പേഠം__ 

9 
ത.ത്തനേ ഞറ൯ വെള്ളത്തില് വീണേനഠ_ 
ഹത്തില് താണുയിരറദു പോ.മീയാ_ 
പത്തി നിന്നെന്നെ. യൃദ്ധരിക്ക വേ. 
ഗത്തില് രക്ഷക. ന്മററിലാ_ ധി ഉപ്പാ ക 

0 
പാപത്തില് ജനിച്ചാപത്തില്._ വീണെ 
കോവത്തിനു മകനിപ്പാംപി 
നാവില്ലാ ചെകി_ട൯ വല്ലാത്ത ത്തൃ_ 

കു 

ഥാവൂര്ഭ്ഭാ൯മന._നോവുള്മോന്_ഇപ്പോഠം 

7 [ക 
പിച്ചും പേയ്യും വിടിച്ചപ ൯_വാ_ റം. 
രചലവനു മെയ് ഞെരിചവന്_ഫുന്നെ 
അച്ഛനാം നി സ്മക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിരു ൭ 
രിച്ചപോയേനേ. നിശ്ച്യം-ഇപ്പോ ഗ-_. ക 

൫ 
നീച൯ഞാ൯ അവിശ്വാസിഞാ൯_അപി__ 
ശ്വാസി ഞാനു അവിശ്വാസ്ധി ഞാ൯_ 
ഭോക്കി യിന്നപി_ശ്വാസത്തെ ദൂല._ 
നാശമാക്കുക- യേശുവേ. ഇപ്പോഠം_ കു 

[യുസ്തൂസ് യേസേഫ്-] 
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199 
സൈന്ധവി--ആദിതാളം 

[134-ഠം ഗ്വതംപേ ലെ] 

പല്പപി 

യേശുവേ! നിന്നില് എ൯ വിശ്വാസം-കൃപ 

ഏളിയ ദാസക്കെന്നും ആശ്വസം 

അനുപല്ലുപി 

ആശയാശ്രയം വാസമെല്ലാം- ഞങ്ങ. 

ക്കനുദി നവു- കത്താവിത മര്രേം- നാഥാ--- 

ച രണങ്ങറം 

മാശക്തിമാനേ ദയാവാ൩വരക്ഷ 

മാപാപിക്ഠക്കരുളിയോനേ 

മാശത്രരവാം പേയെ വെന്നോഃന-വുണ്ടൃ- 

പാനേ: സത്ൃയദൈവനന്ദനനേ-നാഥാ--- 

ക് 
സ്വ്ൃശക്തനേ! ജ്ഞാനവാനേ_നീതി 

സത്യം കൂവ വിശുദ്ധിമാനേ 

സവ്യകാലവും മാറാത്തോ ൩. വാക്കു 

സമസ്തം നടത്തും ഉടയേനേ- നാഥാ 

8 
ശക്തി സുഖം രക്ഷ തന്നോനേ-സവവ 

സക്ടശാപം നിക്കുന്നോനേ 

മുക്തി പതേകന്നു തന്നോനേ-തിരു 
മുഖപ്രകാശമെ൯ ഭാഗ്യം താനേ-നാഥാ-- 

ത്ഥന കേട്ടരുളൂ.ന്നോനേ_ നിന്െറ 

പ്രാപ്യി അതിശയം പ്രിയനേ 

കാത്തിരിക്കന്നഗതി ഞാനേ_തിരു 

കരുണാ ശക്തിയും ശോഭിപ്പോനേ- നാഥാ- 

454 

നാഥനാമക്രിയ---ആദിതാളം 

യേശുയെന്നടിസ്ഥാനം 

ആശയവനിലത്രെ 

ആശ്വാസത്തി൯ ഏണ്ണുത 

യേശുവിത കണ്ടേന് ഞാനു൦--- 

121111 

ചരണങ്ങറം 

1 ഏത്ര മധുരമവ൯ 
നാമമെ നിക്കു പാത്താല് 

ഓത്തു വരുസേറഠൂമെ.- 

ന്നാത്തി മാഞ്ഞു പോകുന്നു യേശു 

2 ദുഃഖം ദാരിദ്യമെന്നി- 

വയ്മു, ണ്ടേ ശക്തിയെന്മേല് 
കൈക്കു പിടിച്ച നട_ 

ത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവ൯--- യേശു 

 രോഗമെന്നെ പിടിചെ൯ 
ദേഫം ക്ഷയിചാലുമെ 
വേഗം വരുമെ൯ ന൦ഥ൯ 

ദേഹം വുതുതാകീടാ൯-- യേശു 

4 പാപത്താലെന്നിത വന്ന 
ശാപക്കറകഠ മാററി 

ശോഭിത നീതി പ്ര്ൂം 
തആഭരണമ യ്ക, യേശു 

5 വമ്പില ലോകത്തിര_ 
കുമ്പം തീരുപോല വും 
മുമ്പും പിനുമായവന്൯ 

അമ്പോടെന്നെ നടത്തു യേശു 

0 ലോകമെനിക്കു വൈരി 
ലോകമെന്നെ തൃട്ിച്ചാത 

ശോകമെന്തെനിക്കതില് 

ഏതും ഭയപ്പെടാ ഞാഠ൯--- യ്യേശു 

19 

കാപി---അടതാളചായ്ക്ക് 

പല്ലവി 
വിശ്വാസം തന്നരുഗക ദേവേശാ! നിഷ 
ആശ്രിതനാമെനിക്കു 

അനുപല്ലവി 
വിശ്വാസമില്ലാതെ നിജ്യീപനാമെന്നില് 
നിശ്വസിക്കേണമഥീ മുഖ്യവരം ദേവാ--- പി 

ചരണങ്ങറം 

ആശ്രയമില്ലാതെ ഞാന് ഉഴലുന്ന 

കൂച്ചകാലങ്ങളിലും 
നിശ്വയം നി൯മാവ്യ പററി സുഖം പ്ലണ്ട 

പിശ്രമിചങ്ങു വസിപ്പാനെനിക്കു നീ-- വി' 
നി 



വിശ്വാസം 

താതനേ നിന് വചനം-അതി൯വുന്സം 
രചതസി കൈക്കൊണ്ടു ഞാ൯ 
ഏതു കാലത്തിലും ആതുരനാകാടത 
നാഥാ നി൯വാശ്ദത്തമോത്തുസുഖിപ്പാനായ് 

വി 
_ ഖീടു പോയാലെനിക്ക. ഖേ ദമെന്തു 
മോടിയോടെ സ്വഗ്ലൂത്തില് 

_ കന്നലനേക. വാസസ്ഥലങ്ങളു. ഒ 
വി മന്ദിരമുണ്ടതു കണ്ടു സുഖിപ്പാനായ്-__ 

ടു 
നിക്ഷേവമുണ്ടെ നിക്ക_ സുരലോകെ 
അക്ഷയനാമേശുവിത 
ഇക്ഷിതി യി൯ു ധനം നശ്യമല്പോ യേശു 
രക്ഷക൯ സത്ൃയധനമെന്നു കാണുവാ൯_വി 

മൂനാം സാത്താനെന്നെ-വലയ്യുഛവാ൯ 
പെട്ടെന്നണഞ്ഞീടുമ്പോഗ 
ജ്യേഷ്ടസഫോഭരനേശുവി ദുഷ്ജനെ 
ആട്ടി കഓാടിപ്പതു കട്ടു പ്രമമാദിപ്പാ൯_പി 

6 
ക്ജിണ്തയോടു ഞാനും_കിടക്ഷയില് 
വീിണീടുമ്പോഠ രോഗിയായ് 
ആണ്ിയി൯പാടു ഒള പാണി നീട്ടീട്ടെ൯െറ 
മേനിതടവുന്നതോത്തു സുഖിപ്പാനായി__ പി 

156 

സഹാന---രൂപകതാളം 

പല്പപി 
പരമവത്സ൯ ഉണ്ടേ നമുക്കു പാപക്ഷമ. 

യ്യൂഠ ഉണ്ടേ 

ചരണങ്ങറം 
“പരംവൃര സ്ഥല-വാസിക. പണ്ടിയും 
പെരികെപെരികെ_ പ്രബലം കൊട്ഭൊരു 

__പരമ 
ഗു 

നിത്യമാം കോപം ഏ.-ററുശത്തപികേണ്ടുന്ന 
മുത്യനില് എത്രയും ഉശക്കനിപുള്ള__ പര ു 

മഭിപതലം അതെ..തറന്നിഠത്കിയ 
ഭയയും കനിപും-പ്രി യവും നിറഞ്ഞ__പര 

35 പരമവത്സല൯ - ദൈവവുത്ര൯. 

നിത 

84 

റ 
പാപികം നാം വെട്ടു വേണ്ടും മഫാപമ. 
പ്പാട്ടുകം എല്ലാം സഹിച്ചു മരിച. പര 

മരിച്ച മണ്ണകം-പതിച്ചു പിന്നെയും 

ജുയ്യത്തോട്ട്യിത്ത_ കരുത്ത നശുവാം__പര 
[0- ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

1217 
ഉശേനി--ആദിതാളം 

പല്ലുപി 
എന്ദെറ ജിവനാമേശുഃവേ 
നിന്റ സ്വരമെ൯ ചെവിമില് 
ഇമ്പമോടെ വന്നടിചിട്ടന്നു 
ഞാ൯ കേട്ടു നാഥാ 

ച്യരനേഞ്ങറം 

1 ക്ഷിണപാപിയേ വായെന്നില് 
ആശ്വസിക്ക ന) സതതം 
ക്ഷീിണമുഭ്ഭ നി൯ തലയെന്മാധ്ില് 
ചാരി സുഖിക്കെ__ എനെ 

2 വന്നു കട്ടെ ശാന്തതയെ 
യേശുവി ന്െറ സ്ക്റേഫമാല്യില് 
എന്നെ യ്യടുപ്പിച്ച സന്തോഷത്താല് 
ദൂഃഖങ്ങ൦ം മാററി എനറ 

9 സവ്ൃവും ഞാ൯ ഭാനമായി 
നിവ്യയാജം തരുന്നു പാപീ 
ജീവവെളഭ്ളം നി കുടിച്ചാനന്ദം 

പ്രാപിചിടുകെ__ എന്റ 

4 ജങീപനടിയില്നിന്നു ഞാ൯ 
മോദമോടെ പഠനംചെ 

കേവലമെനു ഭാഹം ശമിച്ചിപ്പ്യോഠം 
ജിവിക്കുന്ന ഞാ൯൨ എന്റെറ 

9 ക്രരിരുലാത മൂടിയോരീി 
ലോകത്തിന്നു ഞാനു വെളിച്ചം 
പാരാതെ നീയെന്നെ നോകീനോക്ി 
നിത്യം സുഖിക്കെ- എന്റ 

൭ എന്റെ ജീപകാലമെല്ലാം 
യേശുവെന്ന മെയ്യ്കേ മിച്ചം 
കണ്ടു നടപ്പാ൯ ക്ലപ നല്ലേണാം 
ദേവാദിദേവാ എനെറ 

[റഠി. ജെം അന്ത്രയോസൂ]ി 

മം ദിവതലം- സ്വദ്റുംം 
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[101.174ടട 
വിശുഭ്ധി 

ശങ്കരാഭരണം---ആദിതാളം 

ഒഠാടി 

പല്ലപി 
വാ കൃവയാം നദി ഖരികില്_നിന്െറ 

മലിനത നിക്കാ൯ പാപി 

കാടി 

1 

159 

വാ കൃവയാം നദിയരി കിത 

ചരടനങ്ങറം 

തേടി നിന്നെ ക൦ണ്മാനേററം 
വാടി മലന്നവന്നുള്ളം 
ഓാടിവന്നുപാടുക മ ങ്ങേററുക്കരിശില് 
നേടി നിന്െറ രക്ഷ യേശു 
മോടിയോടഴുയത്മു പിതാ- 
വോടിരുന്നു മദ്ധ്യ സ്ഥനാ- 
യ്ക്നേ ണവേക്ഷ്മിക്കുന്നു വേഗം- ഓടി 

അശുദ്ധികളെഴിച്ച നി൯ 
അകൃത്യങ്ങ ളക്ററീട.൯ 
വിശുദ്ധിയിന്നുറവയെ തുറന്ന മാവ്വില് 
കുളിച്ച നീയനുദിനം 
വെമുപ്പിചചിയെ പിന്നെ 
കുടി ച്ചിടി ല് തടിച്ച നീ 
പിശുദ്ധനായ്ക്ക ലന്നീടും__ ഓടി 

ആനന്ദഭൈരവി 

പരിശുദ്ധാത്മാവു നിന്െറ 
മരണൊവസ്ഥയെ കണ്ടു 
കര ഒ. ലിഞ്ഞരി കില്പന്നെടുത്തുനിന്നെ 
തിരുജിവ൯ ഉയതി നിന്നില് 
മറൂ(രപമാക്കി നിന്നെ 
തിരുസ്താ നം നല്ലിയവ൯ 

പരിശുദ്ധനാ്യുടത്തു- ഓടി 

സത്യമാം തിരുവചനം 
ശുദ്ധി വരുത്തിടും നിന്നെ [നം. 
ശുദ്ധിയിന൯ു വഷഴിയതിൽ നടത്തും വച 
നിത്യം നിനെറ പാദമങ്ങശക്കു 
സത്യവെളിച്ചം തന്നിട്ടു 
ശുദ്ധതയി൯ ശുദ്ധസ്ഥല. 
ത്തെത്തുവോലം തുണാഷീടും-- ഓടി 

ശുദ്ധിയിന്നലം കാരത്തില് 
ശുഭ്ധിമാന്മാരെ സ്മൂതിപ്പി൯ [നിങ്ങഠം 
ശുദ്ധതയില് വസിക്കും യഫോവായെ 
നിത്യം നിത്യം വളന്നു നാം 

ശുദ്ധതയിത മുതിന്നു പാ. 
പത്തെ നശിപ്പിചീട്ടകില് 
ക്രിസ്മൂപില് ജീവിചീടും നാം--- ഓടി 

[് ഛം മാത്തന്. 

ആദിതാളം 

1 എനി_ക്കായ് പിലനറ പാറയായോനേ ! 
ഫീന_പാപി നിന്നില് മറെഞ്ഞു പാത്തിട-ട്ടേ 

കുന്തം_ ഏററ നിന് വിലാവിത നിസ്നൊലിച 

ഗുണം-ഏഴും രക്തവും വിസ്തയ ജല-വും 
കട്ട_തായ പാപക്ുറാം ശക്തിയെയും 
കഴ്ട_കേണം അശേഷം ശുദ്ധം അരുമ ണം--- ഏന് 

9 തിരു. ന്യായകല്ല നക്കു നിവൃത്തി 

ചെയ്വ_തെന്നാല് അസാഭ്ധ്യം അടിയാന് പാഠ-പി 

നിര_ന്തം വൈരാധഗ്വയ ഭക്തി പഏണ്ടാലും 

നിലുംാ_തേറെ കണ്ണൂ നിര പാപി ചൊരിഞ്ഞഠ.-ലും 

ഒരു_പാവത്തിന്നും ഉവശാന്തി ചെയ്യാ൯ 

ഉപ- യോഗം അളളിപ നിയേ രക്ഷ ചെയ്ക എന്ത് 
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9 കൈയില് ഒന്നുമില്ല വെരുതെ വരുന്നേ൯ 
കുത്ത_നേ നി൯ കുരിശില്അഭയം പിടി_ചേ൯ 

നഗ്ന൯-ഞാ൯ വന്നേന് ഒഉട്ട്പ്പ തന്നരുഗ്മക 

നശ_പാപിം റി൯ കൃപകത്രെ കാഅീട്ട-ന്നേ൯ 
ശുദ്ധി- ഹീന൯ ഞാ൯, നി കഴ്യകേണം ഏന്നെ 

സുഖം ജീവ൯ തരേണം പ്രിയ രക്ഷക_നേ-- എനി 

4 ഇഹത്തില് അടിയാന് ശ്വാസേത്തോടിരിക്കെ 

ഇനി ലോകം വെടിഞ്ഞു വിണ്ണിനു തിരി-ക്കേ 
അറി_യാത്ത ലോകങ്ങളെ ഞാ൯ കടക്േ 
അ൯പു- തിങ്ങും നിന്തിരു മമ്പി൯ വന്നു നി_ല്ലെം 
എനിക്കായ് പിളന്ന പാറയായോനേ ! 
ഫീന_പാപി നിന്നിത മറെഞ്ഞു പാത്തീട_ ട്രേ-_ എനി 

160 
താരാട്ട.--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ആരി൨൪ ആരിപ൨൪_ നിലയി 
ധരിച ഇവരാ൪ ? 
അല്ലയോ യേറിയ യുവ ൭൮. 
മതില് നിന്നു വന്ന മനുജരിവ൪ 

ച്വരണങദറം 

അമദ്ധികഠം_ കുഞ്ഞാടി൯൨തിരു 
ചങ്കതില് നിന്നൊഴ്്കം 
തങ്കച്ചോര-യില് കഴ്ചകി അവ൪_ നന്നായ 
അദ്ികഠം വെളു.പ്പിചഫോ-__- ആരിപം 

മ 
ആകയാല്ത__അവര ഇനിയും--ദൈപ 
സിംഹാസനത്തില് മുന്നില് 
ആകവെ.- ഇരുന്നു തന്നാലയ._ത്തിത രാ 
പ്രകല൨൪-സേവ ചെയ്യും ആരിവ൪ 

9 
സിംഫാസ്_ നസ്ഥനീശ൯__വ:സ 
മാക്ുമ_വ൪ നടുവില് 
ഭഹം വി-ശപ്പമില്ലാ വെയില് ചൂട്ട-മില 
സുഖം അവക്കെന്നും- അഫോ_ആരിവസ 

4 
ജീവനി_രുറവകഠക്ക__വഴി 
ജീവ നാ-യകന് നടത്തും 
ദൈവം തു-ടെചീടും_ കഞ്ചളില്_ നിന്നു 
അവരുടെ. കണ്ണ്ണനീല് താ൯___ആരിവര 

[ററി കോശി] 

മേ ശവത്സലം |] 

കാമോദരി--ആദിതാളം 

പല്പപി 

ശുദ്ധിയുമ്മോ൪ ധമന്ൃരാം ദൈ. 
വത്തെയ൨൪ കാണുമെന്നു 

കത്തനാരല വചനം 

ഒ ത്തേകൊള്ളെണം 

6 

ശുദ്ധിക്രടാത്തവരാരും 
കത്തനെ കാണുകയിലലെ_ 
ന്നെത്രയും കൃത്യമായ് വേദ. 
പുസ്സുകം ചൊല്ലീടുന്നഫോ-__- ശുദ്ധി 

ചരണങ്ങറം 

ആദമവ്വാ ഏദന് കാവില് 
പാതകം ചെയ്യതിനാലെ 
ചേതമായ്ക്കന്നി മഠ ദാനം 
ഖേദമെത്രയും 

മേദിനിയില് ഭേവജാത൯ 
യാഗമായി ചിന്നി രധിരം 
പാതകക്കു പിശുദ്ധിയിയശ 
പഠതയെ തുറന്നു നാഥ൯൨. ശുദ്ധി 

ആഴിയിലൊ ഹണ്ണയിലൊ 
ആകഷകമുള്ള നദിയിലൊ 
ഈഷികാലം കഴ്ചകിയഠത 
വാഴ ।ലാകുമെ 
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ഏഴ. മഠം പാപിക്കും 
ശേഷിയററ പാതകക്കും 
യേശുവി൯ വിശുഭ്ധ। നേടാ൯ 
ലേശവും താമസി 2൮ ശുഭ്ധി 

൭ ശുഭ്ധിമാന്മാ൪ രക്തത്താലും 
ശൂഭ്ധവൃഫായാലും പിന്നെ 

സത്ൃവചനത്താലും വി - 
ശുദ്ധരായിടും 

ശുദ്ധതയില് ഭിനന്തോറും 
ഭക്തിയായ്ക് ന്നങ്ങവ൪ 
പത്തി യികലേക്കു ചെന്ന 
ഞ്ങെത്തുവോല.ം നടക്കുന്നു ശുദ്ധി 

4 കുഷ്മുരോഗി പോലെ ഞങ്ങഠാ 

ശബ്ദുമൂയത്തിചൊല്ലുന്നു 
കഷ്യമടി യങ്ങഗംക്കയ്യോ 
ശുദധിയലേതും 
തൊട്ടു നിന തൃക്കരങ്ങളാല് 
ഇക്ടമോടെ കല്ലിഛഷീടില് 
സ്വസ്ഥത ലഭച്ച ഞങ്ങ 

ശുദ്ധ രായ്യലരും നൂനം-- ശഭ്ധി 

1,071 
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സോദരരൈ കൃതയില്_ വസിപ്പതു 
മോദമഫോ സതതം 

ചരണങ്ങാം 

എത്ര നന്മയതു -എത്ര സന്തോഷമേ 

ഛത്ര മഹാനന്ദമേ-സഫോഭര൪ 

സ്നേഫമായ്യേവതഹോ !- 

ഗു 
മേദി നിയില് ബലം- സോദരങ്ങഗക്_.ഫോ 

സാദരമൈക്ൃതയില്_വസിപ്പതു 

മോദമോടെ പ്രിയമായ --- 

സ്വോദ 

സ്വേദ 

4.07 

ഖണ്ഡങ്ങള് 169 
[ന്നൊരു 

മുറിവേററ കുഞ്ഞാടേ നി൯_രുധിരമൊഴ്്_ 
ഉറവയതില് നീയെന്നെ. കഴ കേണര്മേ 
പാവക്കറയെ നിക്കാ൯-തുറന്നഉറവയിലെ൯ 
പാപമഖിചം പോകി_കഴ്ചകേണമേ 

ശു [കമം 
നിയ്യറിപിര മറഞ്ഞു പാകിചെ൯ വേദ൩_ 
നീങ്ങി സുഖമാകും നി കഴ്്കേണമേ [യാതേ 
ക്രടെക്രടടെ പാപരില്_വിഴുന്നുക്ഷീണത.- 
പാടുപെടുന്നു ശക്ത നല്ലേ,നെരമ 

; [ന്നെന്െറ 

ശക്തനാകും കത്ത ൩നീയെന്നുള്ളില് വ. 
ശക്തിഹീിനത നിക്കി വാണീടുക [നിയെ 
അ ടപാക്കെന്നു ഒളമത।ല്_ വേറാരും നീയെ 
കടക്കാതാകി നി മ(൧_-പതിക്കേനുമേ 

4 
നിന്നുടെ സ്ന്റേഫവടുകെന്മേല് പതിഞ്ഞതങ്ങു 
നന്നായ്യി ലങ്ങവാ൯ നീ തുണ്യ്ക,ണമേ- 
ജീവന സുഖം ബലവും-നന്നായ് ലഭിക്കു _ 

[മേ നി൯ 

മാവ്യിത വാസം ചെയ്യുന്നോ ക്കെന്നേക്കുമേ- 

[ററി . കേ. ശി] 

സ്നേഹം 

3 
ആറോ൯ശിരസ്സതില്_ വീ്ക്രിയതാം തൈലം 
ഉഹിത്തന്നജി ൭ തില് -വക്കോള.വും 

പ്യാപിചീടുന്നതുപോല്-- 

ദ 

പവ്ൃതാഗ്രങ്ങളില് പിനൈഴ്യ കീടുന്ന 
മഞ്ഞു പോലൈകൃതയും-ക്രിസ്നേശുവില് 
നിന്നൊഴു കുന്നു സദ--- സോദ। 

ടി 

ഐകൃതയുടള്ജിട-ത്തേകുന്നു കത്തനും 

ഭുഗ്യക്രങ്ങ മറുകും വരക്ങമെ. 

മാരി സമം സതതം-_- 

സ്പോദ 

സട 

[ററി . ജെ, അന്ത്രയോസ് ] 



സ്ല്റേഹം 
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ന വം 

കേധംപ്പി൯ ഒരു വുതു കല്ലന 
തിരുമേശയിലേശു 
ഏല്ലിചവ൯ ശികഷ്ഷ്യക്കൊരു 
കൊടിപേ:ത പിടിചീടുവാ൯--- 

ചരണങ്ങഥം 

സ്നേഡിപ്പാനൊരു ദൂഷ്യാന്തം 
നിങ്ങധംക്കെല്ലാം ഞാന് കാണ്ടിചവണ്ണം 

സ്നേഫിപ്പി൯ നിങ്ങള ന്പോന്പം 
മമ ശ്വക്ഷ്യരെന്നറിഞ്ഞീിടുവാ൯-- 

ശു 
തന്നെപ്പോലയലാരനെയും 
സ്ന്റേഫിക്കെണുമെന്നലേയിതു 

തന്നെത്താ൯ വെഴുത്തസ്ൃയനെ 

യസ്തഫിപ്പാനൊരു റുതുകല്ലന_ 

എ 
൭ ൮,ഫമില്ലാതുരചിടും സവ്വൃ 
 ഭിപൃവാക്യങ്ങള ക്വെ 
ഭേദമിലാശു ശബ്ചിക്കുന്നെരേ 
കൈത്താഭത്തോടത്ങൊപ്പടമ__ 

3 
വിശ്വാസത്തി൯ മാശക്തിയാല് 
ദഹന്ത്തിന്നായിട്ട ദേഹത്തെ 
നിശ്ശേഷമുപേക്ഷികിച്ചം 
സ്റ്റേഫം അറവവന്നതു നിട്കൂലം- 

9 
കണ്ണിനാല് കാണും സോദര൯ 
തന്നില് സ്നേഫമററ മത്യനവ൯ 
കണാതു ളെളാരു ദൈവത്തെ 
സ്നേഹിചീടുന്നതവനെവ്വിധം__ 

6 
സത്യാത്മാവേ നി൯ ശുദ്ധതൈലമാം 
സ്നേഹം കൊണ്ടഭിഷേഷിക്ക 
നിത്യവും സ്വഗ്ലസന്തോഷത്തേ ടെസ 
ത്തില് മേവണെമേ സഭ 

കേ 

കേഴ 

കേഠ 

കേ 

ക്രേ 

കേശ 

[എം. മാത്ത൯] 
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മലയാമി--അടതാള.ചാഷ്ക്കു്” 

സ്നേഫമറേറാനെന്തിന₹ ത൯ ജീവിതം 

ആ! ഹന്ത ! നിഷ്കുലമെ - 

ചരണങ്ങറഥം 
(തൊരു 

കണ്ട സ_ഹഫോദര൯_മേല് അന്൯പി- ലാ 
കല്നെഞ്ചു_ ടയവ൯_താ൯- കാണാ [ഭക്തി 

ത്തണ്ടു കോന്൯_തന്നെ അ_റിഅ.വ-നില് 

ക്രടുവ_തെധിധ_മോ സ്നേഹ 

് 
ഉററസ്_ഹോദര൯-തന്നെ പ- ക്ചവ൯ 

താന് ക്കല_ക്കാര൯- എന്നു-വേടം [തന്നെ 

തെറെറന്നപെ_- ചൊരല്വതി-ന:ല് അപ്പഴി 
ചുററിതു.- ടന്നീട്ടമെ--- സ്റ്റേഹ 

സ്നേഫവി_ഹിനന൩_നുഭവം_ ഏവമെ.- 
ന്നാകിത ൩ഫോടര_രേ !_അന്൯.വൃ 

ഭേഫിക.ഗ_ക്കാവശ്യ-മൂഭ്മ ധമ്മ-ത്തില് (ര 
ധാനമ_തെന്നറി-വി൯-_ സ്ററേഫ 

[) 
സ്നേഡസംഫൃണ്ണം ഭയത്തെ വഴി മാററി- 
നേരെ അടക്കം അതെ_ അല്ല 
നേരം അല്ലാ നിയെന്നേരവും ഏററങ്ങ.- 
നുഷ്യിച്ച കൌഠ്ംക മുദാ__ സ്റ്റേഥ 

മ [്ഞ്ങഠം 

സ്നേഹം ഒന്നില് വേദശാ1്സൂ(്പമ : ണ.- 
ആകെ അടക്കി പര൯_ഇനി 
സ്നേഹം ഒഷിഞ്ഞന്നയ-ദൂലം മഹാനന്ദം- 
ആക്കും ലഭിപ്പതലലെ -_ സ്നേഹ 

ി 
സ്സ്റേഹം പരന് എന്നു വേദം കഥിക്കുന്ന 
ന്യായം നിരൂപിക്കിലൊ-പരന്൯ [യുക്തി 
സ്റ്റേഹം അറേറാനററു ദൈവം എന്നും. 
നേരെ വെളിപ്പെട്ടമെ __ സ്റ്റേഹ 

മലോഹമാക്കും അദമൃതാകും_സ്സറേഫത്തെ 
പാലിചിീടും മനുജ ൯ തസ്െറ 
മാലകന്നാലോകഭാഗ്ചം ലഭിക്കും സ്വ. 
ഭു ലോക ഭാഗ്യം അതും. സ്നേഹ 

മം ഴും കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 



90) 
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കാപി_അടത ളചായ്വു 

1,071 

പല്ലപി 

തരിക ന൩ത്വരമാം സ്സ്റേഡം 

ദേപേശനേ 

വിരവോടീയടിയാകിപ്പോഠം__ 

അനു പല്ലപി 

കരുണെ യിന്നുടയോനേ 
വിരവില് നിന്നോട്ട ഞങ്ങ 
ഇരന്നീട്ടം വരമെല്ലാം 
തരുമെന്നോതിയതോത്[്തു-_ 

ച്വരണങ്ങദാം 

1 പരനേ പാപികളായിട്ടം 
ഞങ്ങമെ. നീയ്യും 
വിരവില് സ്നേഹിച്ചു മുന്നമെ 
കരുണാവാരിധിയാം നിനു 
പരമ ദുഷ്ജാന്തമമാത്തു . 
പരിചോടെങ്ങളും പ്രിയം 
1അരികലോട്ടും കാണ്ടിപ്പാ൯-__ തരി 

8 സുഗ്നന്നാങ്ങഠം സകലത്തിന്നും 
സത്ൃയബന്ധനം 

ഫൃുൂഭയശംന്തതയഷ്ലരമെല്പം 

ഇതു തന്നേ വിചരരിക്കില് 
ഇതുകൂടാതെ ജീപിപ്പോ൯ 1 
മുത നത്രെ ചരിചാലും 
ജീപനുമ്മപനെപോത__ തരി 

5 ഫലമില്ലാത്തവയെത്രയി 
സ്നേഫമില്ാഞ്ഞാത 
നലമേറും ക്രിയക.മെ ല്ലാം 
ബലമായ് ചൊല്ലീടുന്നു നി- 
മ്മലമാം നിന്തിരു വാക്യം 71. 

അഷിവില്ലീ വിധി ചൊല്ലം 
വചനത്തിന്നൊരുനാളു.ം--- തരി 

4 ആശ പിശ്വാസസ്സേഹങ്ങ. 
മെന്നിവയില് വ. 

ചീശാ സ്റ്റേഫമല്പൊ ശ്രേഷ്ടം: 

1ം അരികാം 5 ശത്രൃക്കഗംം 

തരിക 167 

ആനന്ദഭൈരവി--ആദിതാളം 

ന ഃ;ശംക്ൂരടാതെ നല്പോ. 

രാനന്ദം വരുമാഠറ.- 

ങ്ജാശയെ കുറവെരു 

ലേശമെന്നിയെ വായ്ലുയം-- തരി 

പരനേ ഫണ്ണമായ്ക്ിന്നെയും 
ഞങ്ങടെ കൂട്ട... 
നരരെ ഞങ്ങളെ പോലെയ്യും 
പരിചോടെ പ്രിയപ്പെട്ട 
ഗുരുവാം നി൯ സ്വഭാവത്തെ 
പരമാഷ്ഥം ധരിച്ചെങ്ങമം 
മരുവാന് തകുവണ്ണം നീ തരി 

[റി. ജെ. അന്ത്രയോസ് 1] 

പപ്പപി 

കരുണാപാദിധേക്രിസ്പോ 
തരണം സ്റ്റേഫമാം ശ്രേഷ്ട 

വരമീദാസകിന്നേരം 

പരമദേവാ 

അനുപച്ചവി 

മരണതുല്യനത്രെയീ 
വരമില്ലാതെ പാച്ചവ൯ 
പരനേ നി ഡ്ഡ്േഫമതാത 
ക്രുണഃയാടെന്നെ നോക്കി 

ചരണങ്ദങറം 

മനുജ ദൈവ ട്ൂത നാവാല് 

സംസാരിച്ചാലും 
ധ്വനി കാട്ടും ഓട്ടുതാമം പോരു 
ധ്രവചിചാലും ഗ്രുഡ്മമാം 
സകലം ഗ്രഫി ചെന്നാലും 

വിഫലമത്രെ യിതെഖാം 
സ്നറേഫമില്ലെന്നു വന്നാല്. 

കരു 

കരു 

ഗിരികമെ മാററാ൯ തക്കതാം 

ജീവവിശ്വാസം 

വിരവില്ുണ്ടെന്നു വന്നാലും 
ധനമെല്ലാം സാധുകുഠംകായ് 

പ്യയമാക്കിയാലും വേകാ൯ 

ജു ഡമേലിചാലുമെത്തു ? 
സ്ന്റേഫമില്ലെന്നു വന്നാല് കരു 

മം വായ്യയം 5 വദ്ധിട്ടന്നം 



വിനയം 

ടൂ സ്നേഹം ദീഫമായ് ക്ഷമിക്കും 

ദയയ്ു മുണ്ടു 
സ്റ്റേഫത്തിലിലസ്മയയും 
സ്നേഫം തന്നെത്താന് നോകി 
പു കഴ്ടന്നിലലലൊ ൨൮ൃഥാ 
സ്നേഹം ചിക്കുന്നതളീ 
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5 സന്തോഷികില്ലന്പ്യായത്തില് 

സത്യത്തില് മര്രം 
സന്തേ"ഷിചീടുന്നു സ്നേഹം 
സ്വ്വം ഒുട്ടന്സന സദാ 

സവ്ൃം വിശ്വസി ന്നു 
സവ൮൮.ം ആശപ്പെടുന്നു 

സ്ന്രേഫമെര്ര വിശിക്ടം__. കരു സവ്യം സഫിചീട്ടന്ന ക. 

4 ഥയ്യാദയെ പെടിഞ്ഞിട്ടു ൫ സ്ലേഹമത്രേ പണ്ണു വരം 
നടക്കുമോ സ്വ. അതിനാത ത്തു 
കായ്യയം മാത്രം നോക്ീടുമോ മ്ം നില്ലന്നു നിരന്തരം 
കെ രയ്യുണ്ടാമോ ലേശം ദീഡടശനം ഭഷാ 
ദോഷം നിരൂപിക്കുമോ ജ്ഞാനമഥെന്നിവയെലാം 
ധൈധയ്യമായ്യൊലാമില മഞ്ഞേപോമെന്നാകില്ും 
സ്ന്റേഫഹത്തിന്നിവയെന്നു-_ കരു നില്ലൂമീ ശ്രേഷ്യവരം--- കരു 

[ഠറി. ജെം അന്ത്രയേ:സ] 

[11.11 

വിനയം 
3168 ട് [മില് 

നിങ്ങളില് പാടങ്ങളെ കഴ കിയെദില്ത്ത. 
ആനന്ദഭൈരവി__ആദിതാളം നിങ്ങളും പാദങ്ങളെ കഴ്കേണ്ടെതാക്കുന്നു 

1 നിങ്ങളോട ചെയയവണ്ണം നിങ്ങളു. ചെയ്യാ 

ക്രിസ്തുയേശു ശിക്ഷ്യരുടെ കാലുകളെ. കഴ 
കിട്ട തന്നുടുപ്പുകളു.ടുത്തശേഷം [്ഞാ൯ 
പിന്നെയും ചാരിയിരുന്നു ചൊന്നവരോട്ട 
ഇന്നു നിങ്ങളോടു ചൊന്നതിന്നതെന്നു ജില് 

ളു 
നിങ്ങം അറിയുന്നുവോഗരുപുമധിപ മെ. 
ണ്ടിങ്ങനെ റിങ്ങഠ വിളിചീടുന്നതെന്നെ 
അങ്ങനെ ഞഴനാക്യാത നന്നായ്യരയ്കയന്നു. 

യെന്നറല് 
നിങ്ങമു.ടെ നാഥനും ഗുരുവുമായ ഞാന് 

മം ക്രൌയ്യും -- കോപം, രൂരതം 

നെറുത്ച 

മംഗല ദ്ദക്ജന്തമിന്നു തന്നു നിങ്ങധക്കു 

[്ത൯ ക. 
ആമെനാമെ൯ നിങ്ങളോട്ട ഞാനുരയ്മു,ന്നു . 
ത്താവിനെക്കഠേ ദ0സനുമയചവനെക്കാഠം 
ട്ൂതനും വലൃതലിപ നിങ്ങ ളറിയുന്നെദില് 
ചെയ്യുവെന്നാലവ നിങ്ങഠം ധന്നൃരാകുന്നു 

ക] [ശമം 

ഇങ്ങനെ താഴ്ചയുപദേശിച്ച യേശുവേ ടേ 
തിങ്ങിയേററം പൊഴങ്ങിയുള്മേരീയടിയനെ 
ഭംധിയില് താ്ടപ്പെടുത്തിമംഗലമാകി_ കൂപ 
തങ്ങുവാ൯ തിരുകടാക്ഷമിങ്ങു നല്ക. 

[യുസ്മൂസ് യെൌസേഷ് 1 
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മുമ്മ൯__ഏകതാളം 

വവ ചവി 

കണന്നെല്ലായ്യ്യോഴ്ചം പ്രാര്ഥികു 
ഒരിക്കല് പോലും മുടിയെന്ന് 
കണന്നെല്ലായ്യ്യോഴ്ചം പ്രാത്ഥിക 

ച്രനേഞ്ങറ്ം 

വ്രദത്വഞ്ജഗം അധികാരങ്ങമും 
യവേയയടെ വശ പടയാളികളും 
വിപത്തുന്ഭാക്കി നിന്നെ ചതിപ്പാനിതാ 
വണ്ടും പ്രയത്നത്ങാം ചഷെഷ്യിട്ടന്നേ __ഉണ 

മു 
ജഞഞാനികമെ മൂഡരാക്കവാനും 
നലവരെ നില തെറാിപ്പാനും 
ഈനമെല്ലാക്കമു ന്ഭാക്കുവാനും ഏന്നും 
രറുണ്ണഗ്നു ശ്രമിക്കുന്നു സാത്താ൯---ഉണ 

3 
ചുററി ഞെരുക്കുന്നു പേയ്ത്രടകഠം 
ദോഷലോകം ജഡം ക്രടീടുന്നു 
അററമി ചലെ അവസാനമിലലെ പേയിന്൯ 
അഗ്നി അസ്ുത്മം അനവധിയാം- ഉണ 

4 
നദ്മയില് ദമോറുക്ഷമുണ്ടാക്കുവാനും 
അത്താ നമ ക്ഞാ നമാകിടുവഃനും 
തിന്മശാപക്ങര വരുത്തുവാനും ഏന്നും 
ശ്രമിചീടുന്നു പേയി൯ പടകമ-__ഉണ 

9 
ഭൂതിജപങ്ങളും ധ്യാനമെല്ലാം 
ഫലമില്ലാതെ തആക്കീടുവാനും 
ശതി കെടുത്തു വശംകെട്ടത്തു നിന്നെ 

കജ ധിപ്പിപ്പാനും തുനിഞ്ഞീഴുന്നേ--കണ 

മു 
പ്രാതഥന 

ശങ്കരാഭരണം__ഏകതാളം 

പച്ചുപി 

1കാരുണ്യയ സാഗരമേ! _ ദേവാ നി൯ 
കരുണാസഃന വഭരരണെഃമ 

അനുപല്ലവി 
ആരുവാ. നിരുവരോ 
മുപരോ_ എനു നാമത്തില് 
ചേരുമേ അവിടെ ഞന് 

ചേരുമെന്നു_ചൊന്നപോലെ-__കാരു 

ചരണഞങ്ങറം 

തിരുനാമം_ഉരെ ചിടുവാ൯ 
ഞങ്ങ ളിത_യോഗ്യം 
ഒരുവിധവത്തിലുമി_ലയ്യോ 
തിരുസുത൯_യ്േശുമൂലം 
പരിശുദ്ധാ_വിയെ തന്നു 
നരപാപി- കളാമെങ്ങം 
മനസ്സുക൦ം_ശുദ്ധമാകി കാരു 

ലോകചിന്ത_കളി നാലും 
പലപി-ധമാം 

ദേഹചി-ന്തകളിനാ-ലും 
ലോകപപ്പ-ഭവാം പേയി൯ 
മായത-ന്ത്രങ്ങ മാലും 

ആകുല_പ്പെട്ടം ഞങ്ങ 

ടുശോകം തീ-പ്ൃതിന്നായി-- കാരു 

കായെന്െറ_ബലിയേ പോലെ 

ഞങ്ങളും_നിന്നെ 

വായാല്ത മാത്രം വണ-ക്ഭാതെ 

മായഥി_ ല്ലാതെ ഹാബേൽ 

ചെയു_ബ-ലി പോൽ തന്നെ 

രംയടി _യ്യാരും ചെട്ത്ൂ.- 

നിപ്പോള_നുഗ്രഫിപ്പാ൯--- കാരു 

[൭ വിം തോമസ് ] 

രേണ്വസാഗരമമ കരുണാ സമൂ 

(മേ (ഏററവും കരുനെ യൂഭ്ളവന,. ി 

ആരുവാ൯ -- ആരെകിലുംം 3൦ ശോകം 

ടാ മൂഃഖംം 



പ്രാത്ഥന 

171 [12-൦൦ ഗീതം പോലെ] 

പുന്നാഗവരാളി--മുറിയടന്ത 

1] കരുണാവാരിധിയാകും 
യേശുദേവ൯ താന് തന്നേ 

അരു ളി തന് ശിഷ്യരോടു 
പ്രാത്ഥന ചെയ്യിനെന്നു 

൭, മറുപടി യാചനയ്യു്് 

 തരുമേ താ൯ സൂക്ഷ്മായി 
വെറുതീടാതെ കൈക്കൊള്ളും 

തന്നോടണുഷുന്നോരെ 

9 രാജ൯മുമ്പിത യാചന 
ചെയ്യാനായ്യന്നിടുമ്പോഠം 
രാജമഫിമക്കൊത്ത 
വ൯കായ്യം ചോടിച്ചകൊഠം 

4 ഏന൯ ച്യമടിക്കല് നാഥാ 

ഞാനിതാ തുടങ്ങുന്നു 
വയ൯ച്ചമടാം പാപത്തെ 

നിക്കി രക്ഷിക്ക ദേവാ 

 പാപികാട്ല്രി ചിന്തിയ 
രക്തമെന്നില്ത തമിച്ച 
പാവക്കറയെ മററും 
നീക്കി ശുദ്ധമാക്കെന്നെ 

൫0 ഏന്നുള്ളത്തെ നിന് സ്വന്ത. 
മാക്കി വിശ്രമം തന്നു 

എതിരി ല്ലാതങ്ങു നാഥാ 
വാണുകൊഠം കത്താവേ നി 

1" പരദേശിയായ് ഞാനിങ്ങു 
വാക്കന്ന നേരത്തു നിസ 
പരമസ്നേഫമിറിക്കു 
ആമോദം നല്ലിടട്ടെ ! 

൫ വഴികാടി കാവലുമെ൯ 
മസ്സ്റഫിതനുമായ് എന്െറ 
വഴിയിന്നന്ത്യംവരെ നി 
നടത്തീടെണദമ ദേവാ ! 

[ററി കോശി] 

172 
ധനാശി--ആദിതാളം 

പല്ലപി [സെറ 

നി൯ നാമത്തി൯ നിമിത്തമെന്നേശുപേ_എ._ 
ബ്വലവി മി കേട്ടുത്തരം അരുഭേണഭമ 
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ചരണങ്ങറം 

മു൯ നാളിലുഭ്ള ശക്തി തിരുകൃപയും- ഇന്നും: 
എന്നേ ഭമാവ്വിധമായുഭ്ളവ൯ നി 
ുന്നാമമടിയാരോടിരിക്കുമെന്നു ചൊന്ന 
പൊന്നായ തിരുമൊഴിയെസന് ബലമേ--ന്് 

2 
ഭരം പ്രയാസവുംഉ ഒ്ജവരെയെ ലാം- ഭവാ 

ക.രുണ്ദൃയത്തോടു വിളിീടുന്നതു [൯ 
ഭരം പ്രയസം മനോവേദനയും-ഉ ജ്ജ... 

താരുഥിള ടിയാനെ പോചെയെങ്ങും-_നിന്, 

4 [ഒളിത, 
അകത്തു നാക്കുന്നനി ലലഖാതെ യെ൭ണ്െറ ഉ 
ബഹുവിധ സജടങ്ങഗം ആരായും [നെറ 
വൃകഷ്ടൊിക്കു യോഗ്വയമാം തിരുവടിമവേ- നി. 
മഫത്_വമെന രക്ഷയല്ലേ: ദൈവസുതമന൩൨- 

ആരും ജഗത്തിലില്ല എന്നെപ്പേലെ-പാപി 
പാരം (.ലാവിക്കുന്നേ൯ അതിനലെ 
മാറാത്ത വചനം എനിക്ടവേണ്ടി_നിനെറ 
പേരോത്തു നിവൃത്രിയാകീടെനെമേ_നി 

ര മോശവത്സലം] 
[മിലി തതത്തതത) 

1739 

(പോരത്തുഗിസ)-- ഏകതാളം 

ഒരു നിഥിഷവും മനമേ_അകലെ 
ഇരികരുതേ നീയേ 

അനുപല്പപി 
അരുമരക്ഷക൯ തിരുപടി തുടന്നീടുക. 
നിരന്തരമേ ശുഭമേ 

ച്വരണങ്ങറാം 

ഉഷസ്സതി൯ ചിറകുക ഉ ൪ _ പറന്നു 
ഉന്നതസ്മക്ഷപത്തില് 
വസിക്ക നി രാപകല് നോക്കുക തിരുപദം 
മംഗല മാഗ്ഗുമിതേ-_ ഒരു 

ഗു 
ആശമ്മു, യോഗ്യപര൯_തിരുമു൯ 
അടൂത്ത വക്നുഗ്രഫമെ 
യാചന സമസ്തപും സാധിക്കും അടുത്താല് 
യാതൊന്നും വൃുസനമില്ലേ_. ഒരു 
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കരുണയും തിരുബലപും-യേശുവി൯ 
കര മലി വൈശ്വയ്യവും 
തരും നിനക്കതിശയ ദാനമെന്നറിക നീ 
ത്ധാശ യി ചീടാതെ-- 

811൨01 

172 ഇംഗ്ലീഷ് മട്ട് 
പെന്തെ കോസ്പുനുഗ്രഫം-ഞങ്ങഗക്ഭ തരിക 
അരുഗഭക നിസ ആവിയി൯-ശക്തിമയ നി 

ഒരു റവായ് 
പാപത്തി൯ ബോധത്തെ. ജനി പ്പിക്ക ഹൃദ. 

യെ 
പൃതിയ ഫൃദയമതും-തരിക നീ സദയം 

4 അശുദ്ധതയതഖിലം_ദഫിപ്പിചിടെണമേ 

അടുത്ത വക്ടുത്തവന് താ൯-ആനന്ദം ചെരേക നി൯ സ്ലേഹത്തെ-ഫ്കട്യത്തില് 
ട് സതതം 

അഖിലവും തരും വര൯ താഠ൯ 
തേ മധാങ്ങിട്ത് ശട വചനത്തി൯ ധൈയ്യവും- ഏക്കുക ദയവായ് 

ന ചര | സ്വദ്ൂസന്തോഷത്താല്. ഹൃദയത്തെ നിറെക്കു 
വു. . തീക്ക് ഞങ്ങളെ നിനെറ_ സാക്ഷിയായി 

[മോശവത്സലം] [ദിനവും 

൭1:11: 

സേവ 
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ഉശേനി--ആദിതാളം 

ദു ഏ൯ ജീവ൯ ഞാന് നിനക്കു തന്നു 

എ൯ രക്തവും ചൊരിഞ്ഞു പാപി 

നിന്നെ വീണ്ടുകൊടള്ളവാനായ് 

നീയെന്നും ജീവിഷീടുവാ൯ 

ഏ൯ ജീവ൯ ഞാ൯ നിനക്കു തന്നു 

എ തന്നു നീയെനിക്കു ? 

9) ഭീഫ്ചകാലം കഴിച്ചു പാപീ 

ഭരിതമോടെ ഞാ൯ നിനക്കായ് 

നിത്യമോദം നി അറിവാ൯
 

നിതൃതയില് നീ സുഖിപ്പാ൯ 

ഭീ.ഫ്ചകാലം ഞാ൯ കഴിച്ച 

എന്തെനികാഡ്രി സഫിച്ചു ? 

താതനുടെ വെണ്ട വീട്ട് 

തേജസ്സേറം സിംഹാസനം 

പെടിഞ്ഞു ഞാ൯ ഭൂമഴ്സ്ിനായ് 

പലഞ്ഞലഞ്ഞു പഴു നേടാ൯ 

നിനക്കയ്യോ ഞാ൯ പെടിഞ്ഞിതെലാം 

ഏനികായ്്ീ വെടിഞ്ഞതെന്തു 

4. പാടനകം വെട്ടയ്യോ ഞാ൯ 

പറടഞ്ഞാടുങ്ങാ വണ്ണമുള്ള 
കഠിനമെന്െറ പേദന നി൯ 
കൊടിയ ശിക്ഷ ഒഴിചീടടവാ൯ 
പാടനേകം ഞാ൯ സഫി 
എന്തെനികകാസ്തീ ൩ഫിക്കും ? 

5 കൊണ്ടുവന്നു ഞാ൯ നിനക്കു 

സ്വരാജ്യം തന്നി ല്നിന്നു 
സൌജ ന്ൃമാം ഫ്ലണ്ണരക്ഷ്ഷ 

മോചനമെ൯സ്നറേഹമതും 

കൊണ്ടുവന്നു ചെരിയ വരം 
ഏന്തെ നിക്കായ്യ്െ ണ്ടടേവരും $ 

[റഠിം കോശി ] 

176 
ചെഞ്ചുരുട്ടി---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
പിന്നാലെ വരിക കുരിശെടുത്തെ൯ 
പിന്നാചെ നീ വരിക നിന്നെ വെമദുത്തെന് 

പിന്നാലെ നീ വരിക 



സേവ 

അനുപച്ലപി 
പിന്നാലെ നീ പരിക. പേയാട്ടം ചന്തവിട്ട 
ഇന്നേരംമായലാഭം_ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചനീ 

ചരണങ്ങഥം [വെക്ക 
എന്നില് ആശ്രയിക്ക_ എന്നില് അസ൯൨)_ 

എന്നുടെ ആത്ഥസഹായം കേട്ടുകൊഠക 

മന്നില് ഗുരുവായ്ക്കുന്നേ൯ 
ഫത്വ കത്താവു ഞാനെ 
കന്നും വിടാതെ തടം 
കാരോന്നും നോകിക്കൊണ്ടൈ൯__ 

മ 
പാപ പരീക്ഷഭയ_ മെന്ന നീ ജയിക 
താപം നിന്ദ ഫിംസക്൦ം_സവ്ൃപും സഹിക്ക 
രാവകരു പരനോട്ട 
രമിച്ചു ജപ്പിച്ചുകൊശക 
കോപം പെടിഞ്ഞെല്ലാക്കും 
ഗുണം ചെയ്തു, തൂനിവായി_ 

ട് 
ചിന്ത നീയെന്നുടേതു_ചേതസി ധരികു 
സ്വന്ത ജഡ ഇച്ഛകഗം_ ജയിചൊഴിചീടുക 
അന്തം ചിന്തിച്ച നിന്നെ 

 അഖിചം വെറുത്തിരിക്ക 
സന്തതം തുടന്നുവാ- സ കല തലങ്ങളിലും 

് 
സുഖചില്ലാത്തിടത്തും ദുഫ്ഷട തലത്തും 
അകത്തു ഖേദിപ്പാ൯ ഏക... 
നായ് നീ നിന്നീടിലും 

പകലുഭ്ള വെമിചത്തും-ഭൂമമുള്ള ഇരുട്ടിച്ും 
തകധയോടെ൯ തടം കണ്ടു 
സൂക്ഷിച്ചു നടന്നെന്െറ__ 

9 
ധീര നായ്യരിക_ചേന്ര വിന് വരിക 
പരം സത്തുക്ളനായി-പരസ്ൃമായ്ക്കരിക 
പേറെ കാണുന്നവരെ.പിളിക്ചക്രട്ടിപരിക 
നേരെ ക്രട്ടരോടെല്ലാം 
മസ്സഫം കാണിച്ചുകൊണ്ടെ൯__ 

പിന്നാ 

പിന്നാ 

പിന്നാ 

പിന്നാ 

95 

ി 
പാപിവായാലും-പകച്ചേനയോല്ും 
താപിയ.ദ്രാതെ നീ പാ 
ദയയോ പപിളിച്ചേ൯ 
പാപികമെ തൃക്ഷപ്പാ൯ 
പരമ കാനാന് പ. ചപ്പാന് 
ശവം ച്ചമന്നു തീ 5൨൬൯ 
സമയം ചോയീട്ടം മു൯.. പിന്നാ 

[മേ ഥു സലം] 

ഖണ്ഡങ്ങള് 

[1025൦ ഗീതം പോലെ] 

17 

മന്നാ നീ സംസാരികു എന്നോടു ദയവായി 
നിന്നെ സേവിപ്പാ൯ വഴി_മനുപേലനേ 

ഹു [തേടി 
നി൯ സ്റ്റേഹം ധരിച്ച ഞാന് നിന്നാട്ട്കമെ. 
നി സ്വരം കേധംപ്പിക്കവാ൯_വരമേകുക 

നിന്നു 
തെറി ല് വിണലയും നിന് മക്കളെ യതില്_ 
മാററൂവാ൯ നടത്തെന്നെ മനുപേലനേ 

4 
നിത്തേണമുറപ്പുഭള പാറതന്മലീയെന്നെ 
കത്താ ലോകമാം കടരു-മദ്ധ്യേ സദാ 

ക [കൈ 
നാശമാം കടതതന്നിരുനീന്തും നിയക്ാരക്കു 
നീട്ടിക്കൊടുപ്പാ൯_കൂവ_ നഷ്ലിടെണം 

രി (നെനെറ 
ഭക്ഷണം വിശക്കും നി൯ മക്കഠഠകേകുപാ_ 
കക്ഷിയെനിറയ്്ുുനെം-നിനെഠനന്മകള ചെ 

7 [വിളി 
എന്നെ എന്നെ ദൈവമേ എന്നെ തന്നേ നീ 
ഘന്പൂനമയക്ക നിന്െറ. വേലയ്ക്രായഹൊ 

8 
മറഠുള്ളോരെ നീ വിമിചീടുന്നേരഥീയെന്നെ 
ചെറഠും തങ്കിടരുതേ_ കരുണാനിധേ 

ടു] വരെ 
നിന്മുഖംകാണുംവരെ നി൯മാസ്യില് ചേരും 
നന്മദദയകു? കൃവ_തന്നീടെണം ) 
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_ുനന്ദഭൈരവി - ത്രിപുടതാളം 

ധരിപ്പി൯--ആ യു ധങ്ങ൦ം 

ധരിപ്പി൯-മന്ദതവി- 

ടടിരിപ്പി൯_ദിവ്ൃവിമളി 

ശ്രവിപ്പി൯_നിമാഭാരം 

ഒഴിപ്പി൯_ ഉ ഒടിലുഷ്ക്ും 
ധരിപ്പി൯- കാത്തു പേരരി- 

ന്നൊരേങ്ങി൯ ക്രിസ്ത്യാ നികളേ. 

പിവി 
തിരികി൯_ചോക് ത്തില് 

നിരഷിന൯_ഓടിചാടി 

പരക്കി൯_വിശ്വാനസ്പ്പേോ 

മുടക്കി ൯-ക്രടക്രടടടെ . 

പെഠുകി ൯൭ ഖാസങ്ങഠം 

പൊഠുകി൯- പവേദനകഴം 

നുദുകി൯_പേയി൯ തല 

അറുകി൯ സേവകരേ__ ധരി 

ചരണങ്ങറം 

നിരപ്പും-അജ വഴി ചുരുകം- അല്ല ഭ്ൂരം 

നിരക്കെ- കല്ലംക്കന്നു കുക്കെ വ
ല്ലടെപ്പു 

ഒഴ്ുക്കും_കരപങ്ങളു.ംവഴ ക്കും_-പാറകളു.ം 

ച്ചഴിപ്പം-ബഫ്ുത്വ-മുണ്ടേ 

തിരെക്കും..കടലിന്നും 

ഇരയാം_ചിച നേരം 

ഇരിപ്പാ൯- കാടലാതെ 

ഇരികാ_ചിലെടത്തില് 

നിരകെ_ശത്ര ചുററി 

ഇര്വക്കെ_ മദ്ധ്യത്തില് നാം 

വം വല്ലടെപ്പു വലി 

_______ | തിരിപ്പി൯_ഭാഗ്യം വിടാ- 

യ വെള്ളക്കുഴികഠംം ' തിരിപ്പി൯-സേവകരേ--- 

ജുംാനയുദ്ധവും പരിക്ഷയും 

ഇരിപ്പാ൯--സംഗതിക_ 
ളിരിക്കം_ സേവകരേ__ ധരി 

്ി 

എട്ുപ്പി൯_വാമു. കുന്തം 
എടുപ്പി ൯-ക്ഷിണമെന്ബേ 
പിടിപ്പിശ-ഓടി വെട്ടി 

പൊടിപ്പി൯- നായകനോ. 
ടട്ടപ്പി൯-വാക്കു ചെവി- 
കൊട്ടുപ്പി൯-മുമ്പെ ചാടി 
അട്ടപ്പിശ_ ഭക്തി ധരിപ്പശ 

പഠിച്ച- വിദ്യയൊന്നും 
അട്ടക്കാ-തല്ലോ വേയി൯ 
പടകഠം_വന്നു നിര. 
ന്നിടുന്നു- അന്ധകാര 
തടത്തി ൯൨ശ ദരികളു.ം 
തടിച്ച-പന്നീടുന്നു , 
പിടല്ലേ_ ധീരത കൈ. 
വിടലേ_ സേവകരേ- ധരി 

ടി 

ചൊരുതാല്._ജുയം തിട്ടം 

പൊരുവാ൯ ന്യായം ന്പഠയം 
പരമാ_യുധദുണ്ടു 

അരികെ_കാവര മ്ൂത൪ 
പൊരുതു- ജയിച൨൪ 
പെരികെ.വുണ്വയവാന്മാ൪ 

പെരുമാ ക്രിസ്മൂയേശു - താ൯ 
തിരഞ്ഞി-ടായ്യി ൯-മട്ടം 
അറഷീ-ടായ്യി൯ വരി 

മുധിഞ്ഞീ.-ടായ്യി൯ വാക്കു 

മറന്നിടായിശ പേയെ 
മുഠിപ്പി൯-ദിപ്യബലം 
ധരിപ്പി൯_പിമ്വെ നോക്കോ- 

യ ധരി 



ജഞ്ഞോനയുദ്ധവും പരിക്ഷയും 

4 

ജയിക്കാം-വീരമു( 

ലഭിക്കാം-രാജപ്രിതി 

ലഭിക്കാം സ്ഥാനമാനം 
. ലഭിക്കാം_കനാ൯നാടില് 

വസിക്കാം-സന്തോഷിചച- : 
'ഞ്ടിരികാം-മാനിക്കപ്പെ_ 

്കിരിക്കാം_പരമവുരേ 

പിമ്പില്ലെ_ഓട്ടമോട്ടം 

പിമ്പിലെ_ കാട്ടം കന്നും 

പിമ്പില്ലെ- പാടും ചൂട്ടും 
പിമ്പില്ലെ_1എരും പോരും 

പിബലപൊ -ആക്കും ശബ്ദം 

പിമ്പല്ലൊ -നിത്യജീവ൯ 

പിമ്പല്ലൊ-സ്മൃതൃഗീതം 

ധരി 

റ മോശവത്സലം] 

പാടും നാം- പിരന്മാരേ__ 

170 
ആനന്ദഭൈരവി-- ത്രിസരതാളം 

പല്പ് 

ആയുധം ധരിപ്പി൯ ഭടരേ! മനസ്സില് ദി. 
ആയ്യുധം ധരിപ്പിനു ഭടരേ ! [വൃ 

ക 

അനുപഴ്ലുപി 
ആയ്യുധം ധരിപ്പി൯ ലോകം 
പോയോ ജഡ്ധവും യുദ്ധം 
മായമെന്ന്യേ ചെയ്യുന്നേരം 
അുയിച്ചിടടവാ നിന്നേരം__ 

൧.രണങ്ങറം 

കെട്ടവി൯ അരയില് സത്യം 
ചട്ടമായിരിപ്പതിന്നു 
ഇട്ടകൊംവി൯ പാദരക്ഷാ 
ശിക്ടസുവിശേഷയത്നം 
ദു പേയി൯ ബാണുമെല്ലാം 
തടികളവാ൯ വിശ്വസം 
വിട്ടപിടാതെ പിടിപ്പി൯ 
കെട്ടുവി൯ നീതികവചം__ ആയ്യു ലായാപത്തത്തത്തതം, 

1ം ഏരുംപേഴ്യം പേ രാട്ടങ്ങഗഠം 

ട് 

0 

രക്ഷയി൯ പടത്തെപ്പിയും 
ശിക്ഷയായി ധരിച്ചകൊഠംവി൯ 
കക്ഷത്തും കരത്തും വെപ്പിന൯ 
മഖഡ്ധമാം തിരുവചനം 
രക്ഷകത്തന്നായ് ജീപിപ്പി൯ 
രാജകത്തി൯ കീഴടങ്ങി൯ 
പക്ഷമാശ്രയം ഭയവും 
പരനിതല് നിത്യം പതിപ്പി൯__ആയു 

ഗു 

ശത്രുവെ സ്റ്റേഹിപ്പി൯ പീഡ 
അത്രയും ക്ഷമിപ്പി൯ന ജഡം 
എത്രയും ഒതുക്കി൯ സവ്വ 
3ടൂസ്യരങ്ങളു.ം തൃജിപ്പി൯ 
സല്പ്രവൃത്തി_ ആഗ്രഹിപ്പി൯ 
ദൈന്യതയോടെ നടപ്പിനു 
സല്പ്രവൃത്തിക്കത്സാഹമങ്ങശ 
നിത്യവും ചെയ്യിടി൯നിങ്ങം__ആയു 

ശാന്തത വിനയം ക്ഷമ 
പ്രാത്ഥന കുശലം നന്ദി 
$സ്വന്തരമ്യം ധമ്മചിന്ത 
ഓരായ്യം സല്ാരം വേണം 
സമ്ട രോഗികളെയും 
ദശിചീടി൯ ബദ്ധരെയും 
പങ്കമാദി ശത്രുത്രയ്യം 

പറന്നു പോകുക്മ സത്യം ആയു 

[മോശവത്സലം]] 
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ധനാശി--ചെമ്പട 

പല്ലപി 
നി൯സന്നിധിയില് ദൈപമേ 
സന്തോഷം ഘ്യണ്ണ ഭാഗ്യമെ 

പ്പ്ണ്ണ 

നിന്മക്ഠംക്കെപ്പോഴ്ചം 
സമ്മോദം ലഭിപ്പാനായി 
ഉണ്ടയായന്തമില്ലാ 
നദ്മകശ നിറഞ്ഞുള്ള__ നിഷ 
പാ നു 
മം ഖഡ്ഡം ട് വാധം 

ടം മൂസ്പുരങ്ങം --: ഏററവും ദുദ്യതയായവം, 
ദും ഭദൈനൃത :വിനയം, 
ടും സ്വ്തേരമൃം -: ഐകമത്യം, 

റു 



98 

൧ നണങ്ങറം 

1 വൈരികലാല് നിറഞ്ഞതാം--മഫാ 

ഷഫഘോരവവവിനമാം ഭവി 
സ്വൈരമായ് നിന് മക്കാം 

സഞ്ചാരം ചെയ്യിടാനാന്ത്രി൯ 
ചാരത്തു ചേത്തു 

ധൈധഷ്യത്തോടെ നടത്തിട്ടന്ന-- നിന്. 

ഒ] ഉല്ലാസങ്ങ വൃഥാലാവം---പല 

വല്ലാത്ത ന।ന്ദവചനം 

ചൊജല്ലാ നരുതാതു മൂഭള്ളേറുംവചനങ്ങ.. 

മെല്ലാം അല്ലാതെ കേഷപ്പാ൯ 

ഇല്ല ലോകമക്ക (ല് നി൯ 

ജു ആധിസംശയങ്ങഗകൊണ്ടും---മഫാ 
വ്യാധി ചിന്താകുലംകൊണ്ടും 

ഭീതി വലന്നു മനമാകെ 

പരരണ്ടു ഞാ൯ സ 

മ്കേതം നാഥനേ നി൯ 

തൃപ്പാദം പ്രാപിചീടുമ്പേം--- നി൯ 

4 വാനസേനകലെപ്പോഴം--സ്പോത്ര- 
ഗാനമങ്ങമലഠല് ന൯ സന്നധൊൌ 

ഉനമലാതെ മനതാരില് 

നിഠഞ്ഞ ഭക്തി 

ആ നന്ദങ്ങളോടെന്നും 
പാടി സൂത[ചീടുന്ന- 
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നി൯ 

കാമോദരി--ആദിതാളം 

പല്ലപി 

കഴലിണ കൈ തൊഴ ന്നിതാ 

രമ്യയെ മൂത്തേ ! 

കഴലിണ കൈ തൊഴ്ന്നിതാ 

അനുപല്ലപി 

തഴ കിയെന്നെ കരങ്ങ ഒ. 

ലഴലൊഴിക്കുക. പരാ പരാ-- 

ചരണങ്ങറം 

വരുന്നിതാ ഭൂതങ്ങ ഒ.ത്രയും- അസ്മറിയരി൯ 

പചെരുംപടകാം വന്നങ്ങെത്രയും-വേശത്തി 

ങെരുശലേം- പട്ടണം ച്ചററിയും [കല- 

കൊട്ടെ യുദ്ധത്തി- 
ന്നൊരുങ്ങിയപോലെയത്ങെത്രയും 

കോവത്തോടെന്നില് 

1, കഴലിണ പാദങ്ങഗ രണ്ടുംം 

51211121, 1൧1174.1%1) ൧(2 1127711101 

ശരമങ്ങഗ ഉമഴനി കര_ പൊഴിഞ്ഞിതാ 
അനൊഞ്ഞു അരിക്ത്വത്_ വരുന്നതാ 
കരഞ്ഞടിയ നഴത_ കലന്നിതാ 
വരുന്നു വരമതു- കനിഞ്ഞു താ-_- കഴ 

ഗു 
ഉന്നതനാമേശുദേവനേ-ഭൂതലത്തുകത 

വന്നു പിറന്നു പിശാഛചിനെ_മററുംജയിച._ 
വന്നുടെ തല ചതചോനേ 
അവനെറ പോരിത 
നിന്നു വീണ്ടുകൊണ്ടങ്ങവനെ 
ജുയിപ്പാനെന്നില് 

കനിഞ്ഞു കര ഒലി ഞീടേണമേ 
അണഞ്ഞു അരികതില്_വരേനെമേ 
ഇടിഞ്ഞ മനമതു-തൊടേണമേ 
വിരഞ്ഞു വരമതു-തരേണമേ-- 

് 
സത്യമാം അരക്കെട്ടും തന്നു_നല് നീതീകര.- 
ണത്തി൯ മാരകവചവും തന്നു സുവിശേക്മ 
യത്തത്തിനുടെ ചെരിപ്പം തന്നു 
എല്ലാററി൯ മീതെ 
സത്യ വിശ്വാസ ലേടം തന്നു 
ധരിപ്പിചെന്നില് 

സുരക്ഷയാകും_3ശിര(സൂുവും 
ശിരസ്സില് വെക്കുക ക.രത്തിലും 
വിശുദ്ധ വാക്കാം-സുര്ൂവും 
വിശുഭ്ധനേ ! ത്വന്നടുത്തുവാ നിസ-ക൭൭ 

2 
ടപാത്ഥിവേന്ദ്രാ ! സഥിപെ നിന്നു 
പിശാചിന്നുടെ 
ക്രത്തതാം ശരങ്ങളില് നിന്നു 

സദ നീയെന്നെ 
കാത്തു സവ്യായുധങ്ങ മിന്നു 

ധരിപ്പിച൯പായി 
പാത്തു കണ്ടണിപോലെയിന്നു 
സ്മൂക്ഷിചെന്നെ നീ 

തടുത്തു ശരമഴ-കെട്ടതതുവാ൯ 

കട്ടത്ത 6രിറുബച-മൊടുക്കുവാന്൯ 
കനത്തദുരിതമ_തക്റഠറുവാ൯ 

മഹത്വനഗരിയിര- ക്ടത്തുവാ൯-കഴ” 

ക 

[യുസ്തൂസ് യൌസേഫ് [ 

. ഉം മഴനികര -:മഴപപോലെം ദം ശിര 

സരം - തലക്കോരിക. 4. സുരം - സ- 

ശ്രീയ ആയുധം $ പാത്ഥിപേന്ദ്രാ! --ഹഫേ: 

രാജശ്രേഷ്ദുനായുള്മോവേ. 6. രിപുബഖ. 

ലം _ശത്രുവിന്െറ ബ്വലംം 



ജ്ഞോനയുഭ്ധവും പരിക്ഷയും 

182 
ശ്രീരാഗം---ആദിതാളം 

പല്ലവി 

കരുണ ചെയ്യാനെന്തു താമസം--- ക്രിസ്തൊ 

കഴലിണ കൈ തൊഴ്ഴന്നേ൯ 

അനുപല്ലപി 

കരുണശാലിയാം നിന്െറ 

കഴല (ണയൊഴിഞ്ഞെൊരേ 

ശരണമിലടിയനു 
കരുതുമ ഉ വലഖിലജിപനാഥാ-_ കരു 

ചരനണെങ്ങറാം 

| റരിടമതില് ബഹ 
ഫഘോരവൈരികഷ നിത്യം 
പോര്വട്ടവതിന്നൊത്തു 
നേരിട്ടുന്നോരു നേരം 
നേരിട്ട മടങ്ങാതെ 
പോരിട്ടെതിത്തു നില്ലാ൯ 
ധീരത്വമുദിപ്പക്ക 
സതതമകമെ പരമ നീതിസ്മയ്യാ-_കരു 

8 ധരണി വാസവുമതി൯ 
വെരയ സന്തോഷങ്ങളും 
കര മിലൊരു നേരവും 
പിരിയാത്വരിക്കലം ഞാ൯ 
1അര്വയ വരമ മോക്ഷ 
മഫിമയോത്തനുദിനം 
മരുവിടുവാനരുഠംക. കരു 
കനിവുപെരുകി കപിയുമേശുദേവാ!__ 

2) മൂരിതകാരണത്താല് വല 
ജഡരോഗങ്ങഠം വദ്ധിച്ച 
പെരുക। പന്നെനെറ നേരെ 
മരണം വന്നണയുമ്പോഗ 
ഇരവും പകല്പം നിന്െെറ 
തിരുവചനം ധ്യാനിച്ചു 
പരമപദം ചേരുവാ൯ [കരു 
കരുനെയരുഴംക കരളലിഞ്ഞു ദേവാ ! 

4 2ഉരഗനാഥനാം സത്താ൯ 
പെര്വയയ കോപത്തോടെന്നില് 
എരിയുമഗ്നിതുല്യമായി 
ചൊരിഷ്യ3മസ്തൂജാലങ്ങഠം 

1ം അരിയ ശ്രേഷ്ടം 2. ഉരഥനാഥ 
൯ മഫസഡ്വം. 39 അസസ്രുജാലങ്ങഗ 

ഴു 

സുരലേോകാധിപാഠ ! നിന്െറ 
കൃവയാലപയൊക്കെയും 

ഫരമായ്ക്കരുവാ൯ വരം 

തരിക സദയമഖിലലോ കപാല കരു 
[ യുസ്മുസ് യൌസേഫ് ] 
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ചെഞ്ചുരുട്ടി--ആദിതാളം 

പല്ലുപി 
ദേവനേ ! യേശുദേവനേ! മഫാ 
ഡാപിയാമെന്ദേല് നോകി_ഏഛനെറ 
താപങ്ങമം നികിയാശില്യാദം ത. 
ന്നീട്ട പാപം പോകി 

ച്രണങ്ങറം 
സഹഫിപ്പാ൯ പാടില പരീക്ഷാഗ്നിയെന്നെ 
ദഫിപ്പിപ്പാ൯ വരുന്ന യ്യോ-_ഏന്നെ 
സഫ്വപ്പാനാലാഠക് അവയെ ഞനെല്ലാം 
സഹിച്ചവാ! ക൩ഞ്ഞെന്നില്__ ദേവ 

മ 
സാത്താന് തന്നുടെ ക്രത്തയമ്പൃക. 
രലേറഠു തലളരുവാനായ്-_ഇതാ 

ചീററിചങ്ങു വിളീടടന്നപ്പനേ 
പാത്തരുടേനെമെന്മേത__ 

് 
ജഡമിതാ തന്െറ കട്ടത്ത കൈകളെ 
തട്ടപ്പാ൯ പാടിലാ വിധത്തില്_മഹാ 
കടുപ്പമായോങ്ങിട്ടടിച്ചിടിച്െന്നെ 
ചതയ്ല,വഠ൯ പോകുന്നയ്യേ__ 

4 
ജഡത്തി൯ ക്രിയകഠം തെളിവല്ലെൊ അപ 
കെ.ടുക്കാനോരോന്നായെഗ്മേല്__ഇതാ 
അടുക്കുന്ന പ്പ നേ പൊടിക്കുന്നെന്നെ നീ 
പിടികു നി൯ വലകയ്യാല്__ ദേവ 

൭ 
ചതി.മിടുന്നൊരു ലോകവും കൂടെ 
കുതിക്കന്നെന്്റെറെ മേല് കേറാ നിപ്പോഠം 
കഥിക്ക അതിനോടേടുകകാതെ൯ പിന്നില് 
ഒതുക്കത്തോടട_ പോയീടാ൯൨ ദേവ 

6 
ക വത്തുവരുന്ന $രിധുക്ളെ ഞാനും 
കയത്ച്തു പിന്നില്_നോക്കാതെ__കണ്ടെ 
ഛുതിത്ത ജയിപ്പാ൯ കൃപ തന്നെന്നെ നീ 
അയ്യക്കെണമെസ൯ താതാ൨പേ__ ദേവ 

[യുസ്മുന്സ് യൌ സേഫ്] 

ദേവ 

ദേവ 

ടം ഫരമറയ്കരുവാ൯ ഇല്ല ത്തെയ്യുകു 
സം ക രിപുക്കളെ -- ശത്രുക്കളെ, 
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184 
സൈന്ധവി---ആദിതാളം 

പല്ലവി 

തരണമേ പരമ ശരിരി_ആപതൽ 

കലേ തുണ പരോപകാരി 

അനുപല്ലവി 

നരകുല ദുരിതാപഹാരി-സ്വദ് 

പുരം യെറുശലേം അധികാരീ-കട൯-ത 

ച്.രണങ്ങറം 

സുരനരഗണെ സേവ പാത്രാ-ദൈവ 

ജ നകനൊരുവനായ റുത്രാ 

നരനൊരു പിണയായിഗാത്രാ !-_-യേശു 

നായകാ 3അമേയാ പവിത്രാ-ഉട൯---ത 

ആധാരം വേറെ ഏറിക്കാരും_ഇല്ലേ 

നീയനുക്രലനായാത പോരു 

പേദാന്ത സുഖം ഉട൯ ചേരും-എയെറ 

പേദനയതുകൊണ്ടു തീരും-ളടന്൯--- 

3 
നിത്യം നിത്യവും എന്െറ മേലെ.- വരു. 

ന്നെത്രയോ തുമ്പങ്ങ ഒരിക്കാലേ 

അത്രയും നീക്കു നി൯ കൃപയാലെ-ടിവ്ൃ 

ഉത്തമശീല൯ ഇമ്മാനുവേലേ-ഉടസ-- ത 

[മം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

185 
ഭൈരവി---അടതാളം 

പച്ചവി 
യേശുവേ ക്രുണാസനാ മഫാ 

ലദോക്കി ഞാനയ്യോ 

കൃപ തോന്നെണെമയ്യോ-- 

1. ഗാത്രാ-- ദേഹത്തോടുക്രടിയവനേം 
ടും പവി ഉം, അമേയാ-അഭഒവററപനേം 

ത്രാ - പരിശുഭ്ധനേ! 

നന് 

140 

ചര നെങ്ങറം 

നിചനാമെ൯ ദൂരിതങ്ങമെ 
നോക്കണമഥിതാ-ക്ൂടെ 
പാക്കെണം സദാ- യേ്ശ 

പെഴിയ സാത്താനരിശത്തോഴ്ട 
പെരിയ മാരിച്ചോത_ അന്രം 
ചൊരിയുന്നെന്െറമേത___- യേശു 

ജഡത്തി൯ മോഹം കുടടുത്ത വൈര 
അടുത്തണയുന്നു- കൂപ 
കൊടുക്കണമിന്നു- ഡ്േഗ്ഗ 

ദുഷ്യലോകം നിന്നില്നിന്നു 
വിട്ടകറടുന്നു-.കൃപ 

കിട്ടെണമിന്നു- യേഗ്ഗ 

ലോകം ജഡം പിശാച്ച് വലരെ 

കേട്ട ചെയ്യന്നു -കൂപ 

തേടുന്നേ൯ ഇന്നു--- യ്േഗ്ഗ 

കഠിന പാപച്ചമടു നീക്കും 
കരുനെയുഭ്ഭളവാ-കൃപ 
തരെണം നലവാ-- യേ്ശ 

ദുൃശീലമെന്നില് നിന്നു 
വിട്ടകറെറണം-ലുതു 
സുഷ്കിയാക്കെണം--- യ്വേല്ല 

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം 

വന്നു പാക്കെണം-ഏഎന്നെ 

എന്നും കാക്കണഠ- യ്യ്രേ 

മരണം വരെയ്യം കരുണയോടെ 

കാത്തരുളെണം-കൂപ 

തന്നു പോറെറണ്൦-- യ്യു 

നിന്െറ രാജ്യം തന്നിലെന്നെ 

ഓത്തുകൊള്ളെണം- ഏന്നും 

ചേത്തുകൊള്ളെണം-- യ്യേ 

[യു സ്തൂസ്' യൌസേഫ് 
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1014൮൨ 10% 1 01൦ 01 വബ്ചവടന 
ക്രിസയവിന്ദെറ വരവിന്നായി വാഞ്ച 

1806 ' | ൫ സിംഹംപോലലറിയെന്നെ! 
സംഫരലപ്പതിന്നു സാത്തേ 

പല്ലപി ഉന്നിയോടി വരുന്നയ്യയ്യോം, 

നേരമാകും മുന്നെന്നില് ഏ൯ നാഥനേ 1--- പ 
വരികാ വര്വയകാ എ൯(്വിയാ 7 ചത്ത ചെള്ളറുമെന്നെ നിന്െറ 

വന്നെ൯ മൂരിതം മാറദുക_നാഥനേ ! ചിത്തത്തിലോത്താലറെക്കും 
കത്താവേ കൈ പിടരുതയോ? ചരണങഞ്ങറം പ ഏഎ൯ നാഥനേ | നേര 

1 ദപാരിടത്തില് മനുക്ഷ്യാവ_ 
താരം ചെയ്യോരേശുവേ ഞാ൯ | 8 നീയെന്നെ വിട്ടാല് പിശാച്ച 
പാരം പരിശ്രമപ്പെട്ടന്നേന൯, വായാലെട്ടത്തു നരക. 
എന് നാഥനേ !__ നേര ത്രീയിന്നിരയാകീടുമയ്യോ, 

2 ഉഅനികെ വേഗം വന്നുയെ൯ എ൯ നാഥനേ! നേര 
വെത്തുരുകും മനമാത്മ 
ഖെന്ധുവെ തുപ്പിചീടടക, 9 നീതിയി൯ സൂഷ്യനേയെന്ന_ 
റ റിുത്തി വര നീതിയുഭ്മാത്മമതി3.ല് 

3 ലോകചിന്തയാലെന്൯ മന. ലാ: റ് പിപി 
മാകെയ3ലായീട്ടന്നു മി മു 
മനുവേലേ വേഗം വരികാം, 10 നിന്നെ വിട്ടെപിടെ പോയി. 
കേന നാഥനേ 1-5. പ; ടന്ന ഞാനി നിക്കായ് രക്തം 

മ. ദൃകാന്താ വന്നീടുക മ൩_ ചിന്നി മരി ചോരെന് കത്താപേ, ക്കാട്ട ക. വെട്ടിയകററി എ൯ നാഥനേ നേര ചന്തദമാടെന്നില് വസിക്കുകാ, 
എ൯ നാഥനേ | നേര | 11] നിന്നെ ഞാന് വിട്ടീടുമോ നീ 

യെന്നെ അനുഗ്രഫിചല്ലാ_ 
തെങ്ങും പോഴയിടരുതയ്യയ്യോ, 
എ൯ നാഥനേ! _. നേര 

) സിംഹാദികലാം മുഗസ.. 
ദൂഫക്ങമളെന്ദെറ ഫുദയ 
സഞ്ചരിച്ചെന്നെയൊടുക്കുന്നു, 
൯ നാഥനേ ! നേര [ഫിലിപ്പോസ്] 

൫7 പന്തുവരാളി ആദിതാളം 
പല്ലുപി 

വേഗം എന്നരികില് വാ_എ൯ പ്രിയ നാഥാ 
വേഗം എന്നരികില് വം. 

അനുപപല്ലപ്' 
വേഗം ഏന്നരികില് വന്നു ഏന്റെറ അതി_ 
വേദനയെ കണ്ടു പാലിച്ചീടുകാ ൯൨ 

15 വാരിടംടഭൂമി, 3, അന്തികെ ട: അട്ടുകല്. 3, അഹല്ടാമൂദഃഖംം ദും കാ ൯ - ഭത്തറവും 
7) 
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ച്യരണങ്ങറം 

1 ആദിസച്ചമകുന്ന കൊടിയ സാത്താ_നാക്രമിക്കുന്നാനെന്നെ 
ഹമ്മാനുവേലേ ! ഓടി നി പന്നെരെറ ചാരെ നിന്നിലലെയിത 
ഓനായ് മുമ്പില് നില്ലചന്നാടിനെ പോലയ്യോ വേഗഠ 

9 ലോകമോഹാഭികമു.ം_എനെ മേല് വിണു-മാലിന്യമാക്കുന്നെന്നെ 
അതിനാല് ഞാനും വീഥിയികകത നിന്നെ തേടി ലിളിക്കുന്നു 
ഏതുമൊരു തുണയില്ലെ നിക്കു നാഥാ വ്വേഗഥ൦ 

9 സാറായ് വണ്ടു ഗേറാറില്_ഭപതിയുടെ_വീട്ടില് താമസിച നാഠ്ം 
അതിശയമായി ദൂതനെ അയച്ചു സൂക്ഷിചതിയണ്ണം 
നാഥാ ശത്രു ക്കില് ഞാ൯ വീഴാതെ കാപ്പാ൯- വേഗ: 

4. പാതകി ഞാനാകുന്നേ_അതിനാല് നിന്റെറ-പാടെ വന്ദിചീടുന്നേന് 
ഒരു പൊഴ്തും ഭേദമില്ല നിനെറ പാടെ വന്ദിക്കുന്ന 

പാതക്കഭയം നീയലയോ നംഥാ-_ വേഗം 

 പേഗം നീ വരാമൊന്നു-പഠഞ്ഞതോത്തു-ദാഫര്ത്തോടിരിക്കുന്നേ 
എന് പ്രിയാ ന്നൊ നാമം കേശക്കുന്തോറും ഫേമിക്കുന്നെ൯ മനം 

കാണ്മാന് നിന്നെ എരെറ കങ്കഠം കൊതിക്കുന്നു 

188 

ചെഞ്ചുരുട്ടി---ആദിതാളം 

പല്ലവി 

എഴുന്നരുമേണം യേശുമഫേശാ ഭവാ൯ 

വചിചരു ഭിയവണ്ണം-വന്നരുഗം രംശോ 

ചരണങഞങ്ങഥം 

തൊഴ്ഴതു നി൯ തിരുസഭ 

മുഴപ്രഭ ധരിച്ച നീ 
വഴികൊണ്ടിങ്ങെഴന്നീടാ൯ 
വരവു കാത്തിടുന്നു 
കഴിയുന്നു കാലങ്ങഠിം 

ഒഴിയുന്നു ദിവസങ്ങഗം 

പിഴയൊന്നും നിനെക്കതെ 

പഴികൊണ്ടു വേഗ-- 

പെരുക്കുന്നു മതഭേദം 

നരകാഗ്നി ഫരിയുന്നു 

മുഠൂകുന്നു മരിവാദം 

കുറയുന്നു സ്നേഹവും 

ഞരങ്ങുന്നു തിരുക്കുടം 

കരയുന്നു തപശ്രേഷ്ട൪ 

തിരിക്കണം തിരുനീതി 

ചെരിക്കേണം വേഗ 

എഴ 

എഴ് 

189 

വേഗം 

[യുസ്മന്സ് യൌസഫ് 

അതി ഇമ്പം തിരു ശബ്ദം 

അതു കേപ്പിക്ണമീശോ 
മദിമോദം ഉദിപ്പി ദ്ദ 

മഹത്വം കാട്ടിടെണം 
അതിനോടെ ഉയിരമ്( 
വൃതൂദാനം തരുവാനും 
സ്മൃതി പലജ നിരന്തരം 
വദിച്ച കാഅീടുന്നേ൯__ എ; 

സകല സ്ൃഷ്യികളിങ്ങു 
സഫിക്കുന്നു മഫാഖേദം 
മഹത്തേറും ദിനത്തിന്നു 
തപിച്ചു കാത്തിടുന്നു 

പകല് കഷ്ടി കാലത്ങ൦ം 

തികപായി വരുന്നലോ 

ഭഗവാനേ മശിഹായേ 

വഷികൊണ്ടു വേഗ--- എ. 

[ മോശവത്സലം 

ക്ര്യാല് 

പല്ലപി 

എക്കാലം കാടേനുമോ? 4൯ യേശൂുവേഞ% 

അനുപപച്പവി 
സ്വദ്ൂധീപൈകകുമാരനേഞാനി

നി-: 



ക്രിസ്ുവിന്െറ വരവിന്നായി വാഞ്ഞമ 

ചരണങ്ങറം 

നരപരിചാല൯ ൩രരിറുപാല൯ 
നരവര൯ ആയ ഇമ്മാനുപവേലേ ഞന് 

തന്നുയിര കൊണ്ടിട്ടെ_ന്നുയിര പീഅ്ഭൊരു 

മുന്നവനെ൯ മണവാഭ& കൃപാലനേ--- 

വ 
ഉരുസുഖമോക്ഷെ മ. റുകുടി ചെയ്യാ൯ 
വരുമെന്നരു ളി ഗമിച ദയാലുവേ_ 

) 
തിരുമിഴി കണ്ടും തിരുമൊഴി കേട്ടും 
അരിക്തില് വാഴ്രാ൯ അതിനിടയെന്നോ ? 

[മ. ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

190 
എന്നു ഞാന് കണ്ടുകൊണ്ടീട്ടം 
എമ്മാന൯ു8വകെ__ 
എന് യേശുവി ൩൨൨ 
എന് രക്ഷകനെ 

പല്ലവി 

ചരണങഞങ്ങറം 

3] ഇന്നും ഞാന് ഉഴിയില് കി. 
ടന്നു വലയുന്നയ്യോ 

നിന്നെ കാത്തിരുന്നെന്െറ 
കണ്ണുകഗ മങ്ങിടുന്നു__ 

2 പാപത്തില് കിടന്നു ഞാന് 

താപടപ്പെട്ടല്ുമ്വോ 
ആവപത്തൊഷഴിചോരെനെറ 

തആആത്മ ഥണാവാ ഭടനെ 

ച) തെററിയ ആടാമെന്നെ 
തേടിടുവാനായി കൈ 
ഏററു വന്നു മരിച്ചയിത്തു 
വാനില് പോയോനെ_. 

4 വാനിത പിതാവി൯ വച_ 
ഗത്തിയചിരുന്നു 

ഫീനനാമെനിക്കായി 
കേണ്ടഃപക്കഷിക്കുന്നോനെ 1 

മന്നവാ മശിഹായേ ! 
എന്നു നി വന്നീടുമോ ? 
നിന്നെ കണ്ടതിനെ 
കണ്ണുക കൊതിക്കുന്നു 

എന്നു 

എന്നു 

102 

പേഥം വരുമെന്നു നീ 
ലേഖനം തന്നിലയോ ? 
കാഫളം കേഷപ്പതിന്ന 
സ്ത്രാതുകമ്ം കൊതിക്കുന്നു ഛ്എുന്നു 

കത്താവേ ! വരേണമേ 

ഭത്താവേ ! വരേണമേ 

കാത്തിരുന്നിടുന്നു ഞാന് 
കാവമല്ലലാര൯ പോലയ്യൊ 

[ഫിലിപ്പോസ് ] 

എന്നു 

191 " 

ദ്വിജാവന്തി--ആദിതാളം 

പമ്ലൂുപി 

കുന്താ ! താമസമെന്തഫൊ ? 

വരുവാനേശു 
കുന്താ ! താമസമെന്തഫൊ! 

അനുപലുപി 

കാന്താ ! നി൯ പരവിന്നായി് 
കാത്തിരുന്നെന്റെ മനം 
വെന്തുരുകുന്നു കന്നം 

മങ്ങുന്നെമ്മാനുവേലേ-__കുന്തു 

ചരണങ്റം 

വേഗത്തില് ഞാന് വരുന്നെന്നു 
പറഞ്ഞിട്ടെത്ര 
വക്ദമതായിരിക്കുന്നു 
മേഘങ്ങളില് വരുന്നെന്നു 
പഠഞ്ഞതേറുത്തു 

ദറഫത്തോടെയിരിക്കുന്നു 
എ ൭വല്ല ഭനാക്കും 

യേശുവേ! നിന്റെ നല്ല 
ആഗമനം ഞാ൯ നോകി 
ആശയോടിരിക്കയാല്__ ന്താ 

ജാതികം തികവതിനോ ? 
ആയവര നിന്െറ 
വാദത്തെ ചേരുവതിനേ; $ 
യ്ലൂദന്മാര ക്രടുപതിനോ ? 
കാനാനിലവ൪ 
കുടികൊണ്ടു വാഴ്ചവതിനോ ? 
ഏതു കാരണെത്താര നി 
ഇതുവരെ ഇഹത്തില് വ. 
രാതിരിക്കുന്നു ? നീതി_ 
സ്ൃഖ്യനാകുന്ന യ൮ശൂ.-. കാന്താ 



ഒജ00ന 00250 02 ആവ 

എത്രനാഠം ഭരിച്ചുകൊളേളം 4 

പിശാഛചീിലോകം 
എത്രനാടം ചതിച്ചുകൊടള്ലം 4 

എത്രനാ൦ പറഞ്ഞുകൊള്ളം 

അവവാഭങ്ങഗ 

ശുഭ്ധിമാന്മാരുടെ മേലും 
കത്താവേ ! നോകിക്കാങ്ക 
പാത്തലത്തി൯ ദുരിതം 
സാത്താധെറ ധിക്കാരത്തെ 
നീക്കുവാനായ। പ്രിയ-_ ന്താ 

ദുഃഖം നീ നോക്കുന്നിലലയോ ? 
എയെറ വിലാപ 
ശബ്ദം നീ കേശക്കുന്നിലയോ ? 
തക്കം നോകീട്ടന്നില്ലയോ ? 
വിശാചെന്മനം 
വെക്കം ഫനിപ്പാനയ്യയ്യൊ 
തകുന്ണ്ഠാലെന്നെ നോകി 

മുരിതങ്ങളാകെ പോകി 
വെക്കം നി൯ മണവാട। 
ആകിക്കൊമളുവാന് (പ്രിയ-- കാന്താ 

[യുസ്പൂസ് യെൌരസേഫ് ] 

499 ബലഹരി 

പപ്പി 

മനുവേലാ നിയെന്തിത്ര 
വരുവാന് താമസിക്കുന്നു 

വരപോത്താനന്ദിചിതാ 

ദിനവും കാത്തിരിക്കുന്നു 

ചരണങ്ങറം 

വരുവേ൯ന വേഗമായ് 

ഞാനെന്നരുമരക്ഷകനേ നിസ 
തിരുവായാലുര ചെയ്യ. 
തൊരുനാളു.ം നീക്ം വരാ 

വരുവാ൯ താമസമെന്തെട 

ന്നറിഞ്ഞിടാഞ്ഞു നിന്നുടെ 
തിരുവചനങ്ങളേറെ 
തിരഞ്ഞു നോക്ിയന്നേരം. 

ഒരു പാപി മരിക്കാതെ 
വരെണം രക്ക്ഥയിലെന്നു 
പരനേ നീ നിരുപി 

കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നു 

ഇതിനെ ഞാനറിഞ്ഞപ്പോഠം: 
മതി നന്നാഴ്യെ ളിഞ്ഞു ഞാസ 

ദിനവും നി൯ വരവിനെ. 
യൊരുക്കാനാഗ്രഫിക്കുന്നു 

എടുക്ക നിന്നുടെ തിരു 
ക്കരത്തിലേഴയാമെന്നെ 

നടക്കാം ഏതിടത്തിലും 

നിനക്കായ് വേല ചെയഷ്യിടാ൯ 

വരുവെ൯ കള്ളനെപ്പോലെ. 

, നുര ചെയുഠായതൃപോലെ 

പരനേ നീ വരികെസെറ 

ഭൂരിതം മാറഴറുവാനായി 

എനിക്കുള്ള സകലവും 
നിനക്കായൂന്നീടുന്നു ഞാ൯ 
മനുവേലാ നീയിന്നെന്െറ 

ബലിയെ കൈകൊണ്ടീടെണം 

[റി ം ജെം വക് 

00 റാബി 01% സ്വന 

ക്രിസ്മവിനെഠറ രണ്ടാമത്തെ വരവു 

193 

ശ്രീരാഗം---രൂപകതാളം 

പല്പപി 
യേശുരാജന്റെഴ്സിന്നെള്ളത്തി൯ 

മു൯ട്ൂതുകളി- 
താ! നടന്നുകൊണ്ടുവരുന്നു 

അനുപല്പപി 

യേശുരാജനാകും നസ 

റേശനാം മശിഫാ ദേവ൯ 

ഭൂതലത്തിലേകെഴ്ടന്നെ- 

ളന്നതിന്നു വന്നു കാലം---- യ്യ 



ക്രിസ്ൂവിന്െറ രണ്ടമത്തെ വരവു് 

ച്വരണങദഥറം 

കന്യക മകനായ്യയന്നവ൯ 
മനുജുക്കായി 
ദണ്ഡമേററു ചത്തുയിത്തവ൯ 
മഫിമയോട്ട 
ഉന്നത൯ വലത്തുഭാഗ_ 
ത്തിങ്കലിരിക്കുന്ന രാജ_ 
നുന്നത പ്രതാപമോടി 

6 

മണ്ണില് വേഗം വരുവതാല്__ യേശു । 

രാജ്യസുപിശേഷ്ചമാം കൊടി 
പിടിച്ച സ്വശ്ഗു. 
രാജ്യമക്കഗാ ചുററി നടന്നു 
(പ്രിയരേ ! നിങ്ങ 
രാജരാജനാകുമേശു 
നാഥന്നെഴഴന്നെള്ളവതി_ 
നായൊരുങ്ങി നിളീനോയെ. 
ന്നട്ടഹാ സിച്ചരയ്യയന്നു__ 

അണ്ട൯കോനിതാ അയക്കുന്നു 
തന്മെറ തആത്മഥാപെ 
പണ്ടു താനുരച്വ വാക്കുപോ._ 

ലതാത് കഠി൩൨ 
കുണ്ഠലാര വല൪ ചെയ്യു ദ്രോഹം 
കണ്ടു നട്ടങ്ങിയലറി_ 
ക്കൊണ്ടു വിണു യ്വേശുപാദം 
രണ്ടുമങ്ങിതാ തൊഴ്ടന്നു__ യ്യേശു 

ദാവീദിസെറ വീണുപോയൊരു 
കൂടാരം ദേവാ 
ത്മാവിതാ പണ്ടി നടത്തുന്നു 
അതിനറെറ കേട്ട_ 
പാടുകമലെൊഷഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു 
പോയിീടുന്നതാല് പുതിയ_ 
തായിടുന്നല്ലമല്ലം നി_ 
വിനിടുന്നിതാ മശിഫം__ യേശു 

യുഭ്ധം കലഹങ്ങ൦ പകരും. 
പ്യാധികഠ മററും 
കത്ത൯ മശിഹായുരച്ചപോര 
വന്നുകൊണ്ടഫൊ 
എത്രയും നാശത്തെയിതം_ 
യിദ്ധരയിദ,ല് പരുത്തി 
കത്തൃഭക്തരെയെഴഴന്നെ_ 
ഒമത്തിനായൊരുകീടുന്നു__. യ്യേശു 

194 

105 

നിയമിതന്മാരുടെ ക്രട്ടങ്ങഠം 

ക്രടിവരുന്നു 
നിയമിതരല ത്തവര്കമു.ം 
കഠിനം പ്ലണ്ടു 
അവറിശ്വസിച്ചങ്ങവിശവസി 
പരിഹസിച്ചു വരിഫസിച്ചു 
ക.്*ത്തുകമെ കഠിനമാകീ_ 
ട്ടൊരുഞ്ുന്നന്തിക്രിസ്മവിന്ന__. യേശു, 

രാജരാജനന്െറ യാത്രഷ്ക്കിതാ 
അവനെറ വഴി 
യാകവെ നന്നാക്കി വരുന്നു 
നമ്മുടെ നാഥ 
യൊരു പെരുവഴി വ. 

നത്തിലൊരുകി വരുന്നു 
താണു പ്രദേശങ്ങളു._ 
യന്നുയന്നിതാ വരുന്നു യേശു. 

1വക്രതയുള്ളതു ചൊയവ്വായി 
തീന്ന വരുന്നു 
ദഫടമുള്ഭതു സമമായ് 
തീന്ര വരുന്നു 
ഒക്കെയിപ്രകാരമിങ്ങൊ_ 
രുങ്ങി വന്നീട്ടന്നതാലചെ 
ശീ്രമായെഴ്*ന്നെ ഒത്തു. 
ട്രൊമതിന്നുണന്൯നകൊഠംവി൯__യേശു. 

[യുസ്തസ് യൌസേഷ് |]; 

ആരഭി---ആദിത ളം 

പല്ലപി 

യ്േശുരാു)ജ൯ വരുമേ 
സിയോനേ ! നിന്റെ 
ക്ലേശമൊക്കെയും തീരുമേ 

തര പല്ലവി 

യേശുരാജ൯ വരവു 
ഘോഷം കോടി സ്മൂഷ്യപ്ര_ 
കാശം പോലിരിക്കുമാ_ 
കുശമണ്ഡലത്തികകത__ 

താത അപ് ികളിപ്പ്ി് 

1ം വക്രത :വമപ്പു്ം 
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ച്രണങ്ങറം 
മന്നവമന്നവ൯ മനു_നന്ദനരെക്കാള തി. 
സുന്ദര്രപമുള്ളവസ--കൃവ 

തന്നധരക്ങളിത പ കന്നതാലനുഗ്രഹ_ 
മെന്നു മേററിരിക്കന്നവ൯.--ശക്ത൯ [ട്ടം 
ഉന്നത തേജസ്സോടും-മിന്നും പ്രഭാവത്തോ 
തന്നുടെ വാമ. തുട തന്നില് തിള ങ്ങിടവേ 

൧ താ. 
സത്യം സെരമൃത നിതി നിത്യം തനിക്കുള്ള 

ലെത്രയും മഫത്വത്തോടു-- അതി. 

ശക്തി യോട്ടം പ്രബലച-പ്പെടു വാഹനമേറും 
കത്ത൯ വലമൈ, തന്നോടും ഭയം-- 

തട്ടുംകാജ്യങ്ങളോതും-ശത്രക്കമു.ഭഭ ത തന്െറ 
അ്ൂൂങ്ങം പാഞ്ഞു കേറി ടുത്തലോടവ൪- 

വി ടിം 

(രിക്ക നി൯ 
പുത്രീ! ചെവിക്കൊണ്ടെങ്ങു. ഒളത്തില് വിചാ- 
ശ്രോത്രത്തെ ചായി ചീടുക-സ്വജ- [നീ 
നത്തെയും നിന് പിതൃഗൃ-ഫത്തെയും മറക്ക 
പാത്ഥിവ നപ്പോഗംനിന്നുടെ--അ- [യാൽ 
ശകാറം കൊതിക്കും പ്രാണ-നാഥനവനാക- 
കാരല്ത്തമിരിത വീണു കൈകൂപ്പി പന്ദി- 

ശീടുകാ 

ൂ. 

മന്നവമകട മള! കേം_നിന്നുഠമേഴ്ട് വനുംനി- 

റഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഹത്വം_നല [പ്രസം 
.പൊന്നി൯ കസപുഭമതാ- ക്കുന്നു നിന്നുടെ 

കമന്യകമാരാം തോഴി മഠ-രോടും 
കൂന്നതാനന്ദത്തോടെമന്നവനുടെ ലൂരം 
തന്നില് പ്രവേശിച്ചു നി_ എന്നും മോഭമാ- 

ൂ യ്്ായ്ഠം 

[യുസ്മസ് യൌസേഫ് ] 

193 
സൌരാഷ്ട്രം---ത്രിപൃുടതാളം 

പല്ലപ്' 

വരുമേ ഉണനിരിപ്പി൯--യേശുനാഥ൯ 

വരുമേ ഉനെന്നിരിപ്പി൯ 

അനു പല്പപി 

പലിയോക്കും ചെറിയോക്കും 

മാമ്പര്്ടം ഫീനക്കം 

മം ശ്രോത്രം _ ചെവിം 

൭1002൩ 000124 07 ൨1215൩ 

അഖിലക്കും വിധി നല്ലി 

തക്ക ഫലം കൊട്ുടപ്പാ൯-- വരഃ 

ച്ചരണങ്ങാം 
മ ഭേരിയാല് ബ്രഹ്മാണ്ഡ 

ഭിത്തികഠം കുലുങ്ങുവാന് 

ചെരുംകാഫള ധ്വനിയാല് 

പേഗണെം കുലുങ്ങുവാന 

ുഅരിഗണെം ചുരു.ങ്ദുവാ൯ 
തന്നില് 4ആശ്രിതന്മാരു 

നിരയണിഭ്ൂതരും ചേന്നു 
തുടങ്ങിടടുവാ൯--- വര 

വാനം ഭടഭടെന്നു, ഭവനം കിടുകിടുങ്ങി 

ഫീ നപ്പേയെ ചേന്ന ഏവരും നടുനടുങ്ങി 
മാനം ഇല്ലാതെ പാനെ പഠതകരോടടവാഠ 

ജ്ഞാനഗഥാനം പഠടി നതസഭ തുടങ്ങുവാം 

തുമ്പപ്പെട്ടോരെ ജീവ ഇമ്പ കനികളൃട്ടി 

ത൯ഡ്രസാദ പാത്രരെ പൊ൯മുടി ക ച്ചു; 

അ൯പറേറാരെ നരക് വ൯പാകപ്വെകാഃ 

അ൯വു ഒ ദാസക്ട $സമ്പല്ഗതിക്രട്ടുവാ 

വിശ്വാസികമെ താ൯ ഉയത്തിപുകഴ്തിനു 

മേലാം മോക്ഷവാസികശ 

ചാലെ ഘോക്കിപ്പതിനും 

വിശ്വാസഫീനരെ നിരസിചകറഠുവാനു; 

വിണണ്പരിവാരം ചൂഴ്ന്ന 

അന൯വ൯ യേശു മഫേശസ--- 

[തോമസ് ജ്േണ 

വ 
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കാപി-ആദിതാളം 

പല്ലപി 

വന്നിടും പരമദേവ_നന്ദനനിശ
ൊ 

അനുപപ്പവി 

മുന്നം വന്ന ഭാവം മാറി 

മേഷവാഫനത്തില് കേറി 

വിണ്ണും മണ്ണ്ൂം ഞടടങ്ങിടാ൯ 

' പിക്രമം മര്യ൪ കണ്ടിടാ൯-- വ 

ഒം ഭേരി പെരുമ്പറ എന്ന വാദ 

ടു, അരിഗണംട ശത്ൃ്ടടംം 4, ത്ത 

തന്മാ൯ - ആശ്രയിചിട്ടഭഭപ൪ം 5ം സന 

ഗതി ട് സമ്പത്താകുന്ന ഭാഗ്യ 
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[ലിക്കും 

ു അഗ്നിപോലിരുകണ്ണുകം _ അന്നു ജ്വ_ 
ആദിത്യനുതുല്യം മുഖശോഭ ഫലിക്കും 
അന്നു തിരമകേശം ഫിമം 
എന്നപചേത ശോഭിചഛിരിക്കും 
അത്ജുതം ഇരുമുന വാഴം ഒത്തീട്ടം 
കുത്തനി൯ വാക്കും__ വന്നീ 

ച്ചരണങ്ങറം 

1] കണ്ണിനെമയക്കും 'പ്രഭ_യന്നു വിലങ്ങും 
കണ്ടവക്കെലാക്കുംമഹാഅത്ഭുതംതിങ്ങും- 
സ്വണ്ണമയമാം ഖെറൂബി൯ 
സിംഹാസനത്തിലിറങ്ങും 
സത്യ ദൈവ പൃത്രനായ 
സ്വഗ്ലനാഥ൯ യേശുദേവ൯_- വന്നീ 

(ഒ്ങും | 4 ആരവംചെയ്യേറെ ടൂത൪_അഞ്ങുക്രടീടും 
ആ വലിയനാ ളില് കത്ത൯_ ത്തജ്ണ ത. 

ആയിരം കോടി ലായ് നര൪ |ന്നീടും 
അഞ്ജു തന്മുമ്പില് നിന്നീടും 
ആവലംധിയേറും മൂക്ട൪ 

2 കാഷിയ പിചല പോലെ കാല്ല,ധാമിനും 
കരത്തിഘേഴ്ഴ 1താരക. ങ്ജഠം_കാന്തിയില് 
ഒച്ചയും കടല്മുഴക്കം [തിങ്ങും 

ഒത്തു ഭീതിയോടെ മുഴങ്ങും 
ഉന്നതകാഫലം ദ്രുത൪ ഏറെ (്രലാവം ചെയ്യിട്ടം-__ വന്നി 

ഒതുമേ ഭൂമ। കുലുങ്ങം--- വന്നീ [മോശവത്സലം)] 

407, പത്തുവരാളി അടതാളം 

ത്രിലോകരാജന്൯ യേശു-ംരംലോകാന്ത്യ 
കാലേ വരുന്നു ഭരം 

അനുപല്ലപി 
കാലം ഇല്തില് പിന്നെ കരുണയിലതിത പിന്നെ 
ഭൂലോകം വിയലോകം_ഭൂതങ്ങളു.ം നശിക്കും ത്രിലോ 

ചരണങദറം 
മേലെ ടൂത൪ പറക്കം_കാഫഭം ഈതും_ഭൂലോകവ്ൃം വിറെക്കും 
ഏലോഫിദിഫ തിരിക്കും ആകാശത്തില്_ ഏഴിടികഠം മുഴക്കം 

കാലൂനാഴികപോലും കാലം താമസിയാതെ 
മേലും കീഴിലും ബഷു-ചേലകേട ഭവിക്കും 
മേഘപും ആകാശവും ചുററും-തിരയ്മ് തുല്യം 
ഏക.മായ് പറന്നു ഗമിക്കും 

ര്അക്നും അന്ധത ചേരും_യുക്തമോ ചന്ദ്രപ്രകശം 
തക്മെന്നെ ലജംയയോടെ ശീ്രമങ്ങു മറഞ്ഞീടും__ ത്രിലോ 

[6] 

കി അന്ധകുരം ഭയ്വവും- മിന്നല് ഇടി_ ഗംഭീര ശബ്ദങ്ങളും 
സിന്ധുവിന് ഗട്ജുനംപോല്.മന്നനുടെ _ സംസാരശബ്ദ ങ്ങമും 

&സ്പാന്തത്തിലൂദിക്കാത്ത_സാദ്ൃശ്ൃത്തിലുചത്തെ ന 
മണ്ഡലങ്ങളും വെന്തു-നീങ്ങിപ്പോയീടം ഫാ ഹാ 
സംഖൃയില്ലത്ത ഭൂരത്തി3.ത_ശോഭ ചിന്തുന്നു 
സംഘനക്ഷത്രങ്ങഗ ഗ്രഹങ്ങമ 

ഫന്ത ഭൂമിയതി്മേല് അ_ത്വന്ത തീവ്രത്തോട്ട വീഴ്ചം 
ഏന്തു ഭയ്യകര കാഴ ചിന്തചെയുറിക് മത്യ__ ര്രിലോ തിം... ടിം 2: താരകങ്ങൾ -- നക്ഷത്രങ്ങഠം, ഉ ക ം ഉം കേശം--തലമുടിം 9ം അക്൯_ ര്ംം സ്വന്തം -ഹൃദയംം 

പം 

അം 
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൭ വവ്വതങ്ങഠം മല ക൦_സവ്ൃം തിരു_ഗവ്ൃത്തില് പിഭ്രമിക്കും 

ഉവ്യിതകല് .കുച്ചങ്ങും-നിവ്യാണമാം-സവ്വ പസൂ നശിക്കും 
പ്ല വൃശക്തികകേോടുംഉവ്വി രക്ഷകന് യേശു 
സപവ്വൃക്കം തെളിവായ്_മേഘത്തിലിരുന്നീടും . 
ശോഭയ്യുള്ള അദ്] അര യിത_-പൊന് നടുകെട്ടും 
സ്ൂയ്യശോഭപോലെ മുഖവും 

തീയുടെ ജ്വാലപോലുള്ള. കഞ്കമു.ം വഞ്ഞിപോല് കേശം 
തീയിലെ പിചളപോലെ-പാദശോഭയോട്ട ഭൂമ. ത്രിലേ 

4 ഏഴ് നക്ഷത്രം കയ്യില് _ചെമക്കോത നീടി_ത്രവാരം ബഫ്ുധാ 
ച്ൂഴ്ന്നു സംബ്യയെന്ന്യെ-ത൯ സേവക് ഭൂതപ്പടകം സത്യം 

ഏഴ്ഴനിഠറമായുട്ഒ- മേഘവില് തലയ്മ്ഛമേല് 
ഏഴ് കാഫലം ദ്ൂത൪- തും ഭൂമി കുലുങ്ങും 
പാഴിലായ പല്യാജമാഗ്ഗി കഠ_1വിഗ്രഹാഷികഠം 

ദോക്കികംം സത്തുകഗ_ അഖിലം 
ഭീഷണികാ൪ ഡംഭി കഠം അ_ജ്ഞാനികമ അന്ധ ഇത്യാഭി 

തോഷമോ മാ ഖേദമോ അ_ന്നേരമുള്ളിത ധരിചീടും__ ര്രിലേ 

[ മോശവത്തല 
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കരിസ്മ വരുന്നതിന്നു മു൯- പരിഫാസക്കാ൯ 

നാഗവരാളി---ആദിതാളം, കിസ്ല്യനികളിചുട്ടോക്കും 

പ'ല്വപി കരിസ്മ വരുന്നതി൯ വാ- 

മനുവേത പരുമേ വേഗം ഉണന്നുകൊഠം.- | ശത്തങ്ങലെ വിടെന്നും 

മനുപേത വരുമേ വേഗം [വി൯ | മററും പഠയുമതി- 

അനുപല്പപി | ങ്ജിപ്പോഠം നിവൃത്തിപ്പതാല്--- മറ 

മന്ുവേല് വരുന്ന നാമം 4 

നാഴികയും മനുഷ്യ അവസാന നാളു.കളി-ഭനേക൪ തങ്ങഴം 

തനയന്മാരിലാരുമേ- ചെവിയെ സത്യം വിട്ടു നീകി 

യറിയുന്നിക്ഫൊ നൂനം--- മനു | കവിതാകഥകളിചേ- 

ചരണങ്ങം ക്കു മറി ഞ്ഞുഴന്നീടും 

ഉ ചോരനെപ്പോലെ വരുന്നു 

ഞാനെന്നവ൯ ത൯ 

കാരുണ്ടൃവചനം തന്നില് 
നേരായ്യരചിരിക്കു-ന്നോരു വചനം മന- 

താരിലുറച്ച നിങ്ങഗം 
ധ്യാനിച്ച നിന്നീടെണം-- മനു 

കരിസ്മ വരുന്നതിന്നു മു൯-വിശ്വഠാസത്യാഗഠ 

ക്രിസ്ത്യാനികളിലുണ്ടാകും 

ഒത്തുവരുന്നതി പ്പോ 
ക്രിസ്പ൪ ക്രിസ്മുവെ വി. 
ടടുത്യന്തഭോക്കത്പമാ- 

യ്കൂററൂള്മോരില് പറുന്നു മനു 
ന്ി പാ

ം 

1ം വിഗ്ഹാഷഥി ക - പിഗ്രഹത്തെ ഘ 

ഭൂവിലതു നിവൃത്തി- 
ചീടുന്നപ്പോഭതിനാല്--- 

ട്ട 
ദൂഷ്യന്മാരനേകരുണ്ടാ-യ്യൂഫാ വലിയ 

മുഷ്ജക്രിയ നടത്തുന്നു 
ക്രിസൂഭക്ത വേഷത്തെ” 

യിടുവരതി൯ ശക്തി 

വിട്ട നിഷ്ഷേധിച്ച ത.- 
ന്നിക്ം പോരു നടപ്പതാത__ 

ി 
യേശുവി൯ രാജ്യവിശേഷം-ഭൂലോകമെ. 

മുറ 

ഫോഷിക്കപ്പെടണം നൂനം [ലാ 

യേശുവി൯ ദാസന്മാര- 

ഞഅങാശയോടെയതിനെ 

ഘോഷിച്ചു വരുന്നിപ്പോ- 
മറ ളീ]ശ൯ കൃപയാലിനി--- 



ക്രിസ്തൂവിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരവു” 

7 
കാഫലത്തോട്ടമഠപ്പോടട- മഗ്നിമേഷത്തില് 
കാണപ്പെടുമന്നേരത്തില് 
ലോകമനുഷ്ചൃയരിനു ക 

ണ്ണ്ലാകെ കുണുമവസ കേ. 

ലാഫലത്തോടസംഖ്യ.. 
ഭൂതരുമയയ്യരുന്നതു-- 

൫ 
ക്രിസ്പാഗമനത്തെപ്പററി-ഗണ്ദയമാക്കാതെ 
സ്വസ്ഥരായിരുന്നീടടന്ന 

ത്തലഗോത്രമാകെ.- 

യ്ൃത്തപരവശരാ. 
യാത്തേങ്ങലറി നോക്കും 
ക്രിസ്മൂവിമന മേഘത്തില് 

ഥന൯ു 

മനു 

വിശ്വാസികളംയ്മരിച്ചോരുയിത്തുവന്നു 
മേഘത്തിലെട്ടക്കപ്പെടും 
വിശ്വാസികളായി ജീ 
വിപ്പോരും മറുരുപം 
പന്നങ്ങധംണ്ണം മേഘം- 

തന്നിചെടടകപ്പെടും__ 

100 
സോദര സോദരികളേ! യേശുക്രിസ്പുവെ 
സേവിച്ചു വശ്വസിച്ചടി൯ 
നാഥന൯ വരുന്നതിന്നു 
കാത്തിരുന്നീടി൯ ശുഭ്ധ 

മനു 

വേദം പറിച്ച ദേവ_ 
ഗീതങ്ങഗ പാടീടുടപി൯൨ മനു 

[മേ ശവത്സലം] 

109 
ഉശേനി--മുറിയടന്തതാളം 

പല്ലപി 
യേശു വരുന്നു- അതാ-ശ്രീയേശു വരുന്നു 

ചരണങ്ങറം 

'യ്േശുരാജ൯ ൮.രുന്നതാ മഹി. 
മാസനത്തിലി. രന്നുകൊണ്ടു ത൯ 
ടസരാകുന്ന-ഭൂതസേനകഠം 
ഘോറക്ചമോട ചു. ഴന്നുകൊളട്ടെട്ട._ 
ഡഠസിിവ്പമാ-പ്്ീതം പുടി സ. 
ന്തോഷിക്കുന്നതു-കേട്ടകൊണ്ടെതാ__യേശു 

ക്രിസ്യഗേമനം-ക്രിസ്മുവിനറെല വരവും 
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2 
ഏളിയ മറി യയി_ലവതരിചവ൯ 
എളിയ മനുജനായി്_ഭപി നടന്നവ൯ 
എ മിയവരിരാ_ ടുമന്ദജരെ 
വലിയ കരുണയോടരി കില് ചേത്തപ൯ 
കുലുങ്ങവെ ഭൂമി_നട്ടഞ്ങലെ നര൪ 
വലിമയോടതി_ മഫിമയാകപെ__ 

ടി 
യെറുശലേമെന്ന_തിരുനഗരിയില് 
ഗുരുവായ രുന്നുപദേശം കഴിചചവ൯ 
പരശന്മാരുടെ _കപടഭക്തിയെ 
പരിതൃജിച്ചപ_ ദേശം കൊട്ടത്തവ൯ 
ചെരിയ അതിശയം-വലരെ ചെയയവന് 
പഡമലോകം വി. ട്ടരി കഠം കാങ്കെപെ_ യേ 

4. & 
മത്യ൪പെട്ട ക_ടത്തിനായ് ഭദൈ_ 
വത്തിനുടെ കോ പാഗ്ടിയാകചെ 
ചിത്തത്തില് കട_ന്നത്തലോടു വി 
യത്തു ചോര ജഡത്തിലാകവെ 
ഇത്തരം ഭണ്ഡമേററു_ കെൊന്ടോ൯ മ. 
ഫത്വ മോടു പരത്തില് നിന്നതാ__ യേശു 

ടി 
ദുക്ജയ്യദന്മാ_രാല് പിലാതനു 
കെട്ടിപരിഞ്ഞേ_ല്ികപ്പെട്ടവ൯ 
ക.ഷ്ജം തിരുമേനി _യാകെ കൊരടാവാല് 
ടൂദ്ജരാലടികൊണ്ടു_തള നാവ 
പട്ടനെത്തി൯ വെളി_ ഡി ക്രൂശികു_ 
പ്പെട്ടവനഗി_മേഘൃത്തിലതാ__ 

ി 
മൂന്നുദിനം കഴി_ഞ്ഞുടനെ;ഴന്നപള് 
ദൂത്തസപ്പുത്തി൯_തലയെ തകത്തൊലി_ 
വെന്ന മലയതില്.ഭാസരോടട ചെ. 
ന്നുന്നതത്തിലെവ ജുന്നു പേഴയ്യഫാ 
ളന്നതനെറ വ. ലത്തുഭാഗത്തി_ 
രുന്നവ൯ ഭൂ. വാകെ കുങ്കപെ__ 

[| 
നാഥനെരേ ചൊല്.വിളിയയയത്തപെ 
ഭൂതലമതു-നട്ടനട്ടങ്ങപെ 
ദൂതന്മാരില് പ്രധാനി മശിഫാ 
രാജന് വരുന്നെന്നു-നാദമുയത്തപ്ചെ 
ദൂൃതസംഘങ്ങ. മാകെ കാഫള__ 
ദൂതവെ ഭൂ_വാകെ മുഴങ്ങവെ_. 
വാത്ത ത്തു 

ഉം അരികഠം-- ശത്രുകുഠംം 

യേശു 

യേശു 

യ്യേശു 

ഡ്യേശു 
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8 
ദൂതന്മാ൯ തങ്ങ ഭാഷ്ഷയിത പര. 

' മോന്നതന്െറ (൮ താപചരിതത്ങഗം 

മോദയമോട്ട സംഭാഷിച്ചു ഗൃത്ത 
മാടിക്കൊണ്ടിപ്പ-ഗീതം പാടവെ 

ദൂതന്മാരിത സ്വ൨ഠാഫിമാര പരി 

ശുദ്ധനെന്നു സദാ ചൊല്ലിടവെ--- യേശു 

9 
മന്നിലുമ്മവ൪ _ഏന്തിനെന്നതി- 
ഖിന്നരായഴ ലോട്ടക്രടവെ 
മന്ന൪ര മന്നനെറ-മഫത്പപരവതും 

ഉന്നി പ്പാര്തു ചി-ലര൪ വിറച്ച ന- 
ട്ടങ്ങവെ ചില൪..രച്ചം മാറിയു. 

യന്ന പോയവ_നോട്ട ചേരവെ---- കേശു 

100 

രാജരാജ നെറ_യാത്ര_കണ്ടിതാ 

മുക്മാനുഷ൪ -ഞെട്ടി പിഠെക്കുന്നു 

ആധിയോടവ_രലഴുന്നു മഫാ 

പ്യാധിപ്പണ്ടെവ-രായി തീരുന്നു 

നീതിയു്ളമവ-രതിനെ കണ്ടതി_ 

മോദമോടിതാ-ഗിതം പാഴുന്നു-- 

പാത്തലത്തിലെ-ശഗോത്രമാകവെ 

പാത്തു മേഘത്തി-ലലറിക്കരയവെ 

കുത്തിയോ൪ മനം കത്തവെ പരി. 

യേശു 

൧൨" 112 3722124൦ 0 ഭസ്മ 

ശുദ്ധനെകുണ്ടു_ വിനെങ്ങലറവെ 

ഇദ്ധരയി ചെ ശബ്ദമാക.വെ 
ഏത്രയൂമുയ-ന്നീടടമാറതാ--- 

ം 12 

അന്തിക്രിസുനെ_ യുമവനെറ യ- 

സത്വദീഘഷദ-ശിയേയുമാ- 
യ്യെന്തുരുക്കന്ന-അന്ധക്രപത്തി- 

ലുന്തി ജീവന തോടു തളജിയ- 
വമെറയാജു.ക- ലേയഴിപ്പതി_ 
നായിതാ.- അഗ്നി-മേഘവാഫനെ- യ്യ്രേ 

19 

നിദ്ര കൊണ്ടെ വി-ശുദ്ധന്മാരെയ്യു.- 

യിത്തെഴ്ഴനേല്ലിച ശേഷ്മമാ.- 

യ്ാത്തലമതില്_പാത്ൃതുകൊടേട്ടം ൨. 

ശുഭ്ധരെ മഠ രുപമാകി വി_ 

ശുദ്ധമോടതി- മോദമഠയിടി.- 
പ്രാത്തചമതില്__വാഴ്കതിന്നുമാ--- 

14 

കാന്ത ധാക്ുന്ന യെരുശലേം രത്ത- 

കാന്തിയായ്ക്കാനില്. നിന്നിറങ്ങലെ 

കാന്തനാക്കുന്ന-യേശുരാജനും 
പീട്ടൈട്ടത്ത-വിശ്വാസികളോടും 
ആണ്ടിങ്ങായിരം _വാഴ്ഴവാനു 1മാ- 

ത്താണ്ഡ കാടിയു-ദചകാന്തിപോത- € 

യ്യ്രേ 

യേ, 

[യുസ്മൂസ് യൌസെൈെഷമ 

റ ണ ൧൧ 0൧൩ഷട 

ശശ്രരഷയും വിശുദ്ധകമ്മങ്ങക;. 

2 ൮൭൦ 18ലളിന്ബ്ന് ൧ ഡേ 

ശുശ്രുഷാരംഭം 

200 

ഭൈരവി 
പല്ല്പി 

യേശുര്വ രം സഭമേത 

ആശുവാന്നാശികം താ--. ബട്പ 

അനുപല്ലപി 

ആശയോടീ-ദാസര്൪ ചെയ്യും 

യാചന കേശക്കണര്മ--- യേശു 

വനന തന്നു 

1 മാത്താണ്ഡകോടി -- കോടി സൂയ്യനാം 

ആദിതാളം | 
ചരണങ്ങറം 

നിന്തിരു വാക്യമെങ്ങും 

നതവെളി വു കാടിട്ടന്നു 

സന്തതം കേഷപ്പവക്കം 

സംരക്ഷണവുമതായി-പിന്നെ 

എന്തുകൊണ്ടു പാപശീലം 

ഞങ്ങളിത് നീകുമില--- യേ 

ന്ത 

മും ആശിക്കും അനുഗ്രഹാം 



ശുശ്രൂക്കാരംഭം 

ഉ നിന്നുടെ പാട്ടകമെ 
നി നിനചെങ്ങളുടെ 
മന്നവാ കേട്ടുകമെ 

മായിചരുമേണമേ_തക്കസ 
ഒന്നുക്രടെ നോക്കുമാകില് 

ഉയി൪ഗുണ്ടരാ- ഞങ്ങ. യേശു 

9 പാപമോ അല്ല നിന്െറ 
ബലിയതു താന വലിപ്പം 
കോപമോ അല്ല നിനെറ 
ഗുണം താ൯ വലിപ്പം_മന_ 
സ്കാപമൂള്ള രക്ഷ്വാകരാ 
തള്ളരുതെങ്ങമെ നീ__ ധമേശു 

4 താതനും ഞങ്ങളുടെ 
ൃതാതയും നീയല്ലയോ ? 
വേദവും ഞങ്ങളുടെ 

ബോധവും അങ്ങനെ താന്. ഇപ്പ്പോഠം 
മോഭമായ്ത്രീ താത൯ മുമ്പില് 
വാദിച്ചരുമ തരിക__ യേശു 

5 മക്ളാം ഞങ്ങളിന്നു 
മധുരമോടെ ക്രവി 
തക്കമേ നിന്നു നിനെറ 
ശരണും തേട്ടുകയാത_ഇനി 
ഇക്കരെ നിന്നക്കരയി_ 
ലെത്തുപോടം തൃണെക്__ യേശു 

[ആപദാപ്ൃസ്വം] 

201 
നാഗവരാളി-ആദിതാളം 

പപ്പി 
സേനയി൯ യഫോവയധേ റീ] 
വാനദസനയോടെ ന്നെ 
ഭ്മേണമേ സാലേമിതില്ത 

അനുപല്ലപി 
സീ നയെന്ന മാ മലഡിരു 
വാനസേനയോടെഴ്ഴന്ന_ സേന 

ചല രണങഞ്ങറം 
1] ഹീനരാഥീ മാനവരില് 

മാനസം കനിഞ്ഞഫോ 
മനുവേലനെ തന്നോരു 
പ്രാണനായകാ ! ഇന്നേരം_ സേന 

ന ല്ണയളത്തു 
1ം താത മാതാവും 

11. 

9 ശാലമോ൯ പണിഞ്ഞതാം 
ദേ_വാലയത്തിലന്നനു_ 
ക്രലമോട്ടെഴുന്ന യിസ്പ._ 
യേലി൯ ദൈവമേ ! ഇന്നേരം_സേന 

8 നാലു ജീപികലോടാഠു_ 
നാലു ഒുപ്പന്മാര മദ്ധ്യേ 
മാമഫത്വമോടഹോ 
സിംഹാസനസ്ഥനായി വാഴം_സേന 

48 ഏശായാപ്പവാചക൯ 
ക.ണ്ടാലയത്തി ലുഭ്ഭതായ 
മെചമാട്ടയന്നതാം സിം. 
ഫാസനസ്ഥനേയിന്നേരം_ സേന, 

൭ ആരു ചിറകുള്ള സ്രാഫദരൂ 
തസംഷഘമറകവെ യ. 
ഞ്ദുത്തു പാട്ടുചൊല്ി സവ്വ 
നാമിലും സ്മൂതിക്കുന്നേരു__ 

6 നേരായ് നിന്നാത്മാവുരച്ച 
രൂറുമജ്മോരു ചൊല്ല., ഒത നിന 
ആലയം ചേന്നെങ്ങശ പാട്ടു 
പാടും കേട്ടനുഗ്രഹിപ്പാ൯__ സേന: 

[യുസ്മൂസ്' യെസേഷ് 

202 
ഇംഗ്ല ഷു ---ആദിതാളം 

വരികുസുരാധിപ പരമ പരം. നി൯ 
കരുനാസനം വഴിയായ് സഭയിരു 

അനുപച്ലപി 
ഒരുമനസ്സ്സോടു നി൯ തിരുഭചനെ 
പരിചോടടിയം വരുന്നതു കാണ്__ പരി 

൧. രണങ്ങറം 
ഭക്തിയോടടിയ൪ നിന് തൃപ്പാദത്തിര 
പ്രാത്ഥന ചെയ്യ വരം ലഭിപ്പാ൯ 
നിത്യവും നി൯ പരിശുദ്ധാത്മാ 
ശക്തിതന്നരുള ൯ ഭജി ചീടുമ്പോഠ__പരി 

തിരുമനസ്സിനെക്കറിചൊരുമനസ്സായ് 
ഇരുവരോ ദൂവരോ വരുന്നിടത്തില് 
കരുണയ്യേടെ ഏഴ്ചന്നരുളു മെന്നു 
തിരു3വാചാ അരുളിയ പരമസുതാ-_പരി' 

മം സുരാധിപ൯ ൭ ദവദ്ദതന്മാരുടെ 
രാദാവും 3ം വാച :വുകിനാുരും 

അതതത്തത്ത്ടത്തയയതയുയരകയഞ്ങോയയയയയം പിട യോരില്ലയ 



119 ൧ ഈനു ദനനോസ്ത് 0 ദനന്നന൯ 

യ 
“പസടിയാരുടെ കന്മഷവും 
ത്ന്മയശേകഷ്ഷവും മുമ്മനസ്സും 

കന്നൊടശേക്ഷവും നീക്കിടേണം 
ഏന്നും_മോക്കഷെ അടിയര നില്ലാ൯__വരി 

ൂതരുടെ സ്മൃതിയില് വസിക്കും 
നനീതിസ്വരഭ്പനാം യഫഹഫോവായ്യും 
ഭൂതലരക്ഷക മശിഹായ്യും 

വരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും സ്നോത്രം-- 

[മോശവത്സലം] 

2൧03 
ഭൈരവി--ത്രിസരതാളം 

പരമദേവാ ! നിന് വിലാസം 

അരുധം ഇന്നേരമേം കൂപ-വലരും തീരദമ! 

ചരണങ്ങറം 

ക.രുണഷാസന പ്രതാപ 

സകല വന്ദിത ! സ്വ൪-പരമ ഉന്നതാ !-- 

൧ 
സുരപരനര൪ നമിച്ചു വാക്കും 

.പരമഹായകാ! നത-കരുണദായകാ റജി 

വ 
ഉന്നതത്തില് നിന്നെന്നെക്കാക്കും 

കരു പരാപരാ! നത- കരുണയംബരാ ലി 

പെരിയ പാപം തീല്പതിന്നവ- 
| 

തരിച്ച ക്ത്തനേ! ഗതി-അരുമൂ.ം രക്ഷക : 

0 
നരകമരണം അകററി സകലം 

അടിമ ഹീന്ടോരു_ത൯ അടിമകൊണ്ടൊരു 

ദിനം. ദിനം കനിഞ്ഞിറത്മുകെങ്ങളി ത 

നീതിപാലനേ ! സവൃജീപപാലനേ!-- 

[മം ജം കൊച്ചകുഞ്ഞു ] 

204 
തോടി---ആദിതാളും 

1 | പന്നിടേണം യേശുനാഥാ 

ഇന്നീയോഗമര്ഭ്്യ 
തന്നരുധക നിന് വരങ്ങഗ്ര 

നിന സ്ത്ൃതി കൊഴണ്ടൊട്ടവാ൯ 

മ മന്നിടത്തില് പന്ന നാഥാ 
പൊന്നു തിരുമേനിയേ 
നന്മിയോടിതാ നിന് ദാസ൪ 
വന്നുകൂട്ടന്നേ മുമ്പിത 

താതനേ കൃപാനിധേ 
ശ്രീയേശുനാമം &മുലമേ 
തന്നിടേണം ആമേദനം 

ത്ഥന ചെയ്യീടുവാ൯ 

പേദവാക്യത്ജലെയിന്നു 
മേറദ മോട്ടക്കൊള്ളവ ൯ 

താതനേ തൂറക്കയെങക്ങ. 

മുള്ളത്തെ തൃക്കൈകളലാല് 

പാപമൊക്കെയേററു ചൊന്നു 
മോചനം ലഭിചീടാ൯ 

പാപബോധമേകിയിന്ന- 
നുഗ്രഫിക്ക ദൈവമേ 

ഇന്നു നി൯ തിരുവചനം 
ഷോഷ്കിക്കം നി൯ ദാസനും 

നിന്നനുഗഫ നിഠവി൯ 
ശക്തിയെ നല്ലീടെണംം 

[റി. കെ. യെരസേഷ് | 

205 

1 വരസുന്ദര പരമണ്ഡല 

(പോര്ത്തുഗിസു)--- ഏകതാളം 

പരനേശനാഥനേ! വന്നരുധ സ്വാമിന് 

സ്മൃതിമംഗ മും ഓഒയമംഗ&ം 

നിനക്കേ യഫോവായേ 

ധരമണ്ഡലം-_ചരമണ്ഡലം 

സ്മൃക്ടിചെയുയ ദേപനേ ! 
വന്നരുഠ൦_സ്വാമി൯--- 

നരദേവ ൩ഗരുനാഥനേ ! 

നരരക്ഷ കത്തനേ 

വന്നരുമ_സ്വാമി൯-_ 

പശുക്രടതില്_മുഴുക്കാടതില് 
നരനായ കത്തനേ! 

വന്നരുധ൦ സ്വാമി൯--- 

നരകായൊരു_ബലിയായ ദേ 

വനേ പ്രിയ കുത്തനേ 
വന്നരുഠ_സ്വാമി൯--- 

മുറിപഞ്ചിനാത- നര പഞ്ചപാ. 

തകം ത്ത്ത കത്തനേ! 

വന്നരുശ_സ്വാമി൯--- 

സ്മൂത 

സ്മൃതി 

സ്തൂതി 

സ്കൂതി 

സ്മൃതി 



കത്തദിചസം 119 
ദ് തവ ഭക്തരിസ൯-ജവം താതന് മു൯ 20 

ശുഭമാക്കും കത്തനേ 

പന്നരുശ_സ്വാമി൯ സ്തൂതി 
൫ പരമാസവം.കരുണാസനം 

_ പഴി നി൯ സഭയത്രില് 
വന്നരുമ സ്വാമി൯ 
സ്മൃതിമംഗഥം ഒയ്യമംഗ 8൦ 

നിനക്കേ_യഫഹോവായേ- സ്മൃതി 

[മേ ശവത്സലം | 

കാപി---ആദിതാളം 
പച്ഛപി 

വാ രക്ഷകാ _ഇക്രട്ടത്തികത 
വാ രക്ഷകാ-ഇക്രട്ടത്തികല് 

1 പാപികമായീട്ടം നിന 
ഒ സര മദ്ധ്യേ വന്നു വാ 
ആത്മവരം ചൊരിഞ്ഞീട്ടപാനായ്__ 

2 ഓരോരോ ഉഭ്ഭമതില് 
ആത്മവെള്ഭം നിറഞ്ഞു [പാ 
വ൯ നഭിക ഇന്നൊഴ്റ് കീടടുവാ൯__ 

എ ലോകത്തെ വേരപിരിഞ്ഞു 
വേതാ ലത്തോടെതിര്യു വാ 
പാപികമെ നിന്നോടണെപ്പാ൯-_ 

4 നീചരാം ഞങ്ങളുടെ 
യാചന കേട്ടു തിരു [വാ 
വായ്യൊഴി പോലിന്നേരത്തില് ന. 

൫ പാര്തു വിമിചീട്ടമി_ 
പ്പാതകരിരു കനിഞ്ഞു 
പ്രാത്ഥന കേട്ടരുഗം തരുവാ൯__പാ 

[ററി. ജം വകി] 

ക്യാല്__അടതാളചായ്വു 

പച്ഛപി 

പരനേ നിന്തിരു മുമ്പില് 
വരുന്നോരീ സമയേ 
ശരിയായ് ഡ്രാത്ഥന ചെയ്താന് 
കൃവയെ തന്നരുഗക 

ചരണങ്ങറം 

ഉരുകിയിന്നടിയാര നി_ 
ന്നോടു യോജിചീിടുപാ൯ 
തരിക നിന്നാത്മാപേ 
വൃതുമാരിപോമെ__ പരു 

ഞരങ്ങി ഞങ്ങ മി൯പേകാ_ 
യിരന്നീടുന്നപനേ 
വരികിന്നിയടിയാരിര 
ചൊരിക നി൯ വരകങ്ങാം__ പരു 

അനുഗ്രഫ.മുറിയിന് പ്യൂ. 
ട്ട്കഠ താനേ തുറപ്പാ൯ 
മനസ്സിന്നേശുവിനോട്ട 
ലയിപ്പാനായരുഗക__ 

ഉണ്ഞത്തിക്കും വരമെല്ലും 
ക്ഷണം തന്നിടെണമേ 
തുണ നീയെന്നിയെ വേറി_ 
ലറിഞ്ഞു നല്ലെ,ണമേ__ 

വരമാനന്ദമോദം പ 
ന്നക്.മെ തിങ്ങണമേ 
വരനാം നിന്നോടാനന്മി_ 
ലിടടവാ൯ നല്ലെ സമേ__ പര 

[ററിം ജെം വക] 

“1111. 1,01൧ട ൧൧൦ 

കത്തുദിവസം 
208 അനുപല്ലപി 

ക്കൊ ടെ രവി ആദിതാളം ദൈവവേദ സാരമങ്ങാം ചിത്ത തി ലാ പ്പി വാക്ക്രി നിന്നെ ൨ ക്ള്ണുവാനും- ആയ്ക്ൊണ്ടു 
ചരണങ്ങറം ശാബതാദിനം സ്ഥാപിചരുളിയ രേഫഭരണ്ത്തൊഴില് ആകെയും ഒഴിച്ചു കൂന്നുതാ നി നമകു സ്തോത്രം ദിപ ചിന്തയാല് ഞങ്ങമദി.ം ഇതെകുഴിച്ചു 

8 



114. 

[ചരിച്ച 

ഏക൯നി൯ അരുഗകൊണ്ടീശുഭനാഠം ആ. 
ഏവരും തിരുനാ ലായ് കൊണ്ടാടാ൯ ഉള്ള. 

ഷിച്ചു... 

കു 

വാനവരോടൊന്നിച്ച ആവിയില് ക്രടി 

ദേവാ നിന്നെ പുകഴ്ക്കി മംഗലം പാടി 
മണ ഉലകപ്പോവേ മദ്ധ്യ) ചാലവെ ചാടി 

“ ജയം അരെടുപ്പതിന്നു നി൯ കൃപ തേടി-- 

ദ 
മുക്തിവഴി തടുക്കും ഒൂഗ്ശനെം മാററി 
മ൯ നിന്നെന്നെ നടത്തി മേല് കരയേററഠി 

സത്യ സഭാജനത്തെ ഏകമായ് പോററി 

രക്ഷിചരുഠംക നിനെറ ആവിയെ ചാററി- 

[ഥം ടം കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

209 
ആനന്ദഭൈരവി ] 

കാമോദരി ) ആദിതാളം 

പല്ലുപി 

കത്തനേ | രം ദിനം നിനെറ 

ഉത്തമ മണവാട്ടിയാഠം 

സത്വ സഭാ മദ്ധ്യേ പന്നിഞ്ങെത്തുക വേഗാ 

അനുപല്ലവി 

മൃത്യുവെ ഇന്നാ മീല് വെന്നു. 

യിത്തെഴന്നാടിസച്ചുത്തി൯ 

മസ്തകം തകത്ത യ്യൂദാ- 

111) 1,018 ൬൫൧൪ 

ഉധംപ്പരിതാപങ്ങം നീകി 
സല്പ്രമോദമുഭ്ളിലാക്കി 

അല്ലരാമടിയങ്ങശക്കു 
കെല് തന്നീടുവാനായ്-_ 
നിന്നുടയ വേടത്തില് നി 
ന്നുന്നതാതിശയങ്ങഗ ക. 9 

ണുന്നതിനെങ്ങധം കണ്ണുക. 
ളിന്നു തുറക 
ഇന്നു കേശക്കുന്ന കായ്യങ്ങ. 

ലൊന്നൊഴിയാതെ കണങ്ടുള്ളം 
തന്നില് വീണു പതിയുന്ന. 
തിന്നു തുണപ്പതിന്നായി-_ 

ദുശ്ജചോകം ജഡം പിശാ_ 

ചിട്ടിരിക്കുന്ന കണികഠം 
റ,്മടിയങ്ങക്കയ്യോ 

ഇഷ്യന:ഥനേ! 
നക്ട വലയിത വീണക._ 

പ്പെട്ട നശിചിടാതെ ക. 
ണ്ടിക്മോടടിയങ്ങമകക്കു 
നീട്ടക തൃക്കൈകഠ വേഗം-- 

നിന്നുടെ ദാസ പ്രാത്ഥിചീ_ 
ടന്നതിന്നും പ്രസംഗിഥീ 
ടുന്നതിന്നും നിന്നാത്മാവെ 

ഇന്നു നല്ല,ക 
ഇന്നവരുടെ സേവ നി_ 

ുന്നിലതി പ്രിയമായ്ക്കി_ 
ഉ ങ്ജവതിന്നു തണുപ്പാ. 

നുന്നതക്ങളിത നിന്നഹൊ_ 

ക.ത് 

ക്.ത്' 

കുത്! 

കത് 

[യുസ്മൂസ് യൌസേഫ് 

ഗോത്ര സിംഫാധിപനാകും-കത്ത 210 

ചരണങറം 

1] ആദുദിനങ്ങം കൊണ്ടധി- 

കാര പചനത്താലെലാം 

പാരിടമതി ത പട 

ച്ചൊരു നാഥനേ! 

കാരണനഭതനാം നിന്നെ 

നേരോട്ട നര൪ സേവിപ്പാ൯ 

ചാരുതരമേഴാം ദിനം 

പ്പ് രനെമായ് ശുഭ്ധിചെയ്യു-- കത്ത 

9 അപ്പന്! നിനെ പേടത്തി൯ 

ചൊലടിപ്രകാരമിന്നും 

ഹപ്പൊഴ്ടിതും നടന്നു ്യ്യ- 

നിപ്പതിന്നായി 

ഇംഗ്ലീഷ്--ആദിതാളം 

കത്തമന ംരം ദിനം നീ 

കൃപയോടി സഭയെ 

കടാക്ഷിക്കേണമേ 

നീ ദയയോടെ വന്നു 

നിന്നാശിവ്വാദം തന്നു 

സന്തതം പാലിക്ക_സന്തതം പാലി 

നമോനമഃസമോനമഃസ്സന്തതംപാലി 

ആശ നീ നിന് മന്മിരെ 
ആഗമിച്ച ഞങ്ങളില് 

രം പ 

1? സന്തതം ട- എലായഷ്ക്തോഷ്ം. കം ത്തുശൂ: 

വേഗാം 3൦ മന്മിരെ - ആലയത്തില്ം 
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ആവസിക്കേണമേ! ആവസിക്കേണമേ! (8 നാഥനേ നീ!ത്വദിയ.- 

പു ചു പി കാലോചനയി൯ കീഴില് 
ക്കു ദ്യരാകി ൂ 

രു പ് കി! ട്; നടത്തീടേണമേ 

നമോനമഃ-നമോനമഃ-കാത്തുകെൌ- നടത്തീടേണമേ 

[ണ്ടടുക | പിന്നത്തെ നില തരാ൯ 

ജ- നി൯ വാക്യം ഫൃത്രിലാശു ) മഹത്വത്തിങ്കലേക്കു 

മുദാ സംഗ്രഫിചിട൯ കൈക്കൊണ്ടീടേണമേ 
നല്ല,ക വൃഹായെ.- നല്ക വൂഫായെ 
നീ ഭക്തരാകിതീര്യ്തു കൈകൊണ്ടിടേണമേ 
താല്ലയ്യത്തോടെ നിത്യം നമോ നമ? നമോ നമഃ 

കാത്തുകൊണ്ടിടുക.കത്തേകൊണ്ടിടുക കൈക്കൊണ്ടിടേണമേം 

നിടെ സി. ഡി. ദാവീളു] 

1101. 82൧11510 

ബപൃ്ിസ്മു 
1 

പല്ലപി 

പിശുദ്ധാത്മാവേ! 
പന്നാവസിക്കുക വം പ്രാവേ! 

ഈ ശിശുവിന്മേരു 

അനുപച്ലപി 
സ്റ്റാപകനാമാത്മാവേ-സ്റ്റാനം ചെയ്ത, പരാ 

സ്റ്റാനമാം നിന്നഭിഷേകമീപൈതലിര 
ഭറുനമതാകേണമേ ഗുണവാനേ--- വന്നാ 

ചരണങ്ങറം 

ഈ ശിശുവിന്നുടെ മനഃകുരുന്നിത 
യ്േശുനഭഥ൯ നറമം- ഏഴ ഉതണമേ 
ക്രൂശിലെ സ്വരുപത്തെ-വരെക്കേണമേ 
നാശമാകാതിരിപ്പാ൯ 
ഭാസ൯തസ൯വേഷം പ്ലണ്ട-യ്യേശു സ്വഭാവ_; 
പാപിയിലെഴഴതുക-ദിപ്ൃപിരലിനാല് 
പാപസ്വഭാവമതാകെയകററി നീ_ വന്നാ : 

ഗു 
ജീവ൯ വഴി സത്യവും ആകുമേശുത൯ 
ജീവമൊഴി പഠിച്ചു-ഈ ശിശു തനറെറ 
ജീവകാലം കഴിച്ചു-പിന്നവ൯ നിത ൮) 
ജീവനനുഭപിപ്പാ൯ ന്നു 
സത്യംകൊണ്ടെരകെട്ടി-മൂതയുത൯ വായില്നി_ 

ി 

പാലനം ചെയ്യക ബാലനാമിപനെ 
ചേലോട്ട് കനിയുക-മാലകന്നീടടവാ൯---വ 

& കം 

ക്രിസ്പനെറകൊടികീഴില്നിന്നുധൈയ്യമായി 
ഉത്തമപേഠ൪ ചെയ്യുവാ൯-കൊട്ടക്കേണമേ 
നിതൃബചമഥിവനു- മരണംവരെ 
സത്ൃയസേവ ചെയ്യാനും 
ഏററിട്ടുളളടമ്പടി- കാതുതുകൊടളളൃവാന് കൂപ 
അരുമൂ_കാ പരനേ- കശനമായ്ക്യുട- 
പൊരുവതിനും കൂപ വിരപോടട വേഗം- 

[റിം കോശി] 

212 
ക്ൃയാല്--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
[ത്തെ | ഈ ചെറുപൈത (ഞ്ജമൊിലിനെ 

ഏറഠറുകൊഗക ഈശോ !-_- 

അനുപല്ലപി 
' പാരില് ശിശുവായ്ക്കുന്ന 
| പരനേ രക്ഷാകരനേ! 

ചരണങ്ങറം 
1 പണ്ടു ബാലരേ ക്രി. 

ലെടുത്തനുഗ്രഫിച്ചോനേ ! 

൮ം ത്വഭീയ -- നിനെറം 



110 101 ൧0൬30 

“വൈതങ്ങ൦ം എന്മു൯ വരാ൯ 
വിട്ടുപി൯' എന്നുരചോനേ!--- രേം 

9 ബാലകരോട്ട സ്നേഫം 
ഏറിയ നല് വിതാവേ : 
പക്ഷത്തോടീ ബാലരെ (നെ, യെ) 

തിരുപുത്രരാ(നാംത്രിയഠ)ക്കേണമേ-- 

9 ബാലക്കും മോക്ഷഭാഗ്വം 

ഒരുക്കിയ രക്ഷകനേ! 

ബലിചെയ്യ ബാലക്കായും 
മരച ദേവകുഞ്ഞാടേ !-_ രം 

4 സ്ത്രാനത്തോടെ വിശുഭ്ധാത്മാവേ 

അരുമേണമേ 

നല നിന്കുളാ (കനം കളൂ)യി 

വലത്തി പാലിക്കേണമേ-- രം 

[മോശവത്സലം] 

തി 

213 [401-ഠം ഗീതംപോലെ | 

ഇംഗ്ഡ്ീഷ്ട്---ആദിതാളം 

1 

പിശുദ്ധാത്മാവേ ശുദ്ധീകരിക്കും ദേവ [ഠം 

അശുദ്ധി നീക്കുപതിന്നായ് വരെണെമിപ്പോ- 

ഗു 

അശുദ്ധി നിങ്ങുംവണ്ണം കു ളി പ്പിടടവാ൯ 

പിശുഭ്ധാത്മാ നിനക്കത്രേ കഷിഞ്ഞിടുന്നു 

ട് 
ശിശുക്കമേടേലിവുള്ള പരമനേയി 

ശിശുക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നു നിന്നരികെ 

4 

ശിശുക്കളെ നിനക്കുള്ള വകയായിട്ടു 

പതികു നിന്നട്യാള. മതിരഫഹസ്ൃം 

9 

യേശുവിനെറ തിരു ചം തുറന്നൊഴ്്ക്ും 

വിശുദ്ധ രക്തത്തെക്കൊണ്ടു തളിചിടെണം 

6 

പിതാസതാവിയാം ദൈവഥിതു സ്മയം 

ശിശുക്കളെ. പരിശുദ്ധീകരിചഷീടെണം 

[| 

ജുനിപ്പിക്ക പുതുതായി ശിശുക്കളെ നീ 

ഒ്വലിപ്പിക്ക തവ സ്നേഫമിവരിലിപ്പപോഗം 

ഇഫത്തിലിവരെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു 
മഫത്വദേശത്തിലിടം കൊടുക്കേണമേം 

[ഠറി. ജെ. അന്ത്രയോസ് 

913 [92.൦ ഗീതം പോലൊ] 

പത്തുവരാളി--അടതാളം 

രക്ഷക൯ രാജാവായ് വാഴ്ട്ം 

അനുപല്ലവി 

ഇക്ഷണം മതലെന്നും എസെറ ൧ുദയെ 

ചരണങ്ങറം 

1 ആധിവത്യമവനൌൊ 

തോളിധ്മേല് വഫിചെസെറ 

അന്തദാഗത്തില് സവ്൮വ 

കോണുകമളിലും-- രക്ഷ 

9 ഏന്നെ കീഴമത്തുന്ന 

എല്ലാ വൈരികളമെ.യും 

വെന്നു നിമഥിഷംതോഠും 

എന്നില് സാനന്ദം-- രശ 

ടു ചിന്തേച്ഛുകളഖിലം 

സന്തതം വിശുഭ്ധമാം 

തസ്മിരുഫിതത്തി൯ കീഴ് 

കൊണ്ടുവന്നെന്നില്- രക 

4 കേയക്കുന്നവക്കു കൂവ 

ലഭ്യമായിടാ൯ നല 

പാക്കുകാം സദാ നാവില് 

തന്നുയെന്നു ജില് രക് 

6 തന്നുടെ കുരിശതിരത 

ഏന് സ്വയത്തെ തറച്ച 

എന്നുടെ ഫ്ൃദയത്തി൯ 

സിംഫാസനത്തില്--- രക 

൫ പൊന൯വെജജി മുതലാമെ൯ 

സവയ സ്വത്തുകൊണ്ടും തസ 

പൊന്നിക്ഷപ്പകാരം ചെജ്യെ. 

ന്നില് ഏപ്പോഴ് ം--- രക് 

7 സന്തോഷം സുഖവുമെ൯ 

അംശമായിട്ടമ്പോഴ്ം 

സന്താപം സഥിക്കുന്ന 

കാലത്തി ലൂമെസ--- രക് 
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1177 
ആദിതാളം ം 

യേശുവേ ! ദാസരാകും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഫികു !---നിനെറ 

അനുപല്ലപി 

ആശീവ്യാദമേകീട്ടക! ഞങ്ങളിലിന്നുമെന്നും- ധ്യേശു 

വ രണങ്ങറം 

1 നിന്നുടെ ആത്മാവേ നി ഞകങ്ങളിലേക്യക്ക 

വന്നവ൯ ഞങ്ങളിന്മേലാവസിഛിടെണമേ-__മഹാ 
ഉന്നത നാമേശുദേവാ നതവര ദായകനേ--- യ്യേശു 

ഉ നിന്നുടെ കെയടിയതിനെറ കീഷഴിലിരുന്നു' ഞങ്ങഗം 
മന്നിടം കായ മോട്ടം മന്നിടരാജനോട്ടം _യുദ്ധം 
ത്േന്നുമേ ചെയ്യിടുവാനായ്ക്ി൯ ഭടരാക്കേണമേ- യേശു 

9 നിന്തിരു ക്രുശൂ ഞങ്ങ കൊടിയടയാള മായി 
സന്തതം കയ്യിലേന്തി പിന്തിരിയാതെ നിന്നു__മഫാ 
അന്ധകാരാധിപതിയി൯ വ൯തലയെ തകച്പുഠ൯൨ യ്യേശു 

4 തൃക്കരം നീട്ടി ഞങ്ങാം ശിരസ്സതില് വെക്കേണമേ 
തകുതായുള്ള വാഴ്സി മക ഠഠകരു മ നെമേ__നിനെറ 
പൊക്കമുള്മോരാസനത്തി൯ മേലിരുന്നീദിനം നീ. യേശു 

ട് നിന്നുടെ ആവിയാല് നീ ഞങ്ങളെ ജാതരാകി 
പൊന്നെദുശാചേമതില് വന്നീടും നഠംവരെയും__യേശു 
മന്നനേ നിന്നാവിയാര നി കാത്തീട്ടകിന്നുമെന്നും_ യേശു 

[പി, റിം ഇടി] 

916 
തോടി__ആദിതാളം 

പല്ലപി 
സേവിചീടും നിന്നെ ഞാ൯-__എന്നേശു3വേ 
സേവിച്ചിടടം നിന്നെ ഞാ൯ 

ച്വരണങ്ങറം 

ജീവനെനികായി_ൂശില് വച്ചതന്നെ൯ 
ജീവനെ വീണ്ടെടുത്ത_(്യഠണെനാഥോ__ 

ഗു 
ദേഫാദേഫി ആത്മം. ഏകമായുന്നുനിന്നെ 
സ്നറേഫമായ് സേവചെയ്ക്കാ൯_താ നി൯കൃപ 

പാപം പെടിഞ്ഞുള്ള_പാവന ജീപിതം 
൨റുവ൮വഫരാ രാ ഞാനു ചെയ്യാ൯_തു ണഷ്ക്ുണം 

നികറ്്ാലെന്നെ നീ_വഴി നടത്തേണം 
ന്്കരത്താലെന്നെ നീ_താങ്ങീടെണനെം 

എന് ഫൃദയമിതാ- മന്നപനേശുപേ 
നിന്നാവി ലാല് നിറെക്ക.നി൯ സേവയ്യുായ് 

9 പ ഞറു൯ 
ലോകം ജഡം പിശാചോട്ട വോദചെ 
നിങ്കൊടികീഴില് നിന്നു_ജയം കൊള്ളം 

[ി. കെം യൌസഫ് ] 

217 മുഖാരി അടതാള ചായ്ക്ക് 
| കാരുണ്ദൃയനാം വിശുഭ്ധാത്മ_മഫേശ്വരാ ഇപ്പോഠ__നിനെറ 

കാരുണ്യത്താല് വന്നീ-ബാലരിലാവസിചീടുക 
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വാത്തലത്തിത നിന്നെ കാത്തിരുന്ന സഭ തന്മല്_നിനെറ 
' ഉത്തമാനുഗ്രഹം--നല്ലവാനയയ്യുന്ന ദേവ 

ശൈശവത്തിലവ൪_ സ്സാനമേററ നാഠതൊടിന്നു_-വരെ 

ശാശ്വതാത്മാവേ ! സംരക്ഷണം ചെയ്യു നി അവരെ 

ആയവര൪ തങ്ങളില് സ്നറേഫിതനായ്ക്കിന്നെ ആകി __എന്നും 

ആനന്ദരായ്യാഴാനേകുകാനുഗ്രഫം ഇപ്പേ 

സത്യം ഗ്രഫിപ്പാ൯ പ്രകാശംഃനല്ലി നിനക്കായി---അവ൪ 
നിത്യം ജീവി പ്പാനുയ।രരു ളിടുക നാഥാ ! 

ജീവമുടി നേടാ൯ വിശ്വ സ ക്ഷാന്തിയെ നല്ലക ശക്തി 
പാവത്തിന്മേല് ജയം കൊഠാംവാനനുഭിനമേക്കുക. 

കാത്രീടേ ണമേ വരീക്ഷക്കാരനെറ കണ്ിയില്-_നിന്നു 

മൂതൂവി൯ നാഠംവരെ വിശ്വസ്മരായ് സ്കക്ഷിചീടുക 
പുണ്യമാം നേച്ചയെ ചെയ്യുന്ന നേരത്തും നിന്െ൨ദാസ൯ 

ധമ്പകരങ്ങം വെചാശീര൪പദിചീടുമ്പോഴ്സം 

ശക്തിയുടെ വരഭമഷിരട്ടിയായുക്ന---ഭയ- 

ഭക്തി കരമഠഥീനാഴിക്യെ നീ പാക്ക്രീടുക 

പന്നീടുക ഭേവാത്മാവേ ! വന്നോരോ ഫഹൃുദയം--ഇക്ഷ 

മനിരമാകി നി ആവാസം ചെയ്യുക നാഥാ! 
[റിം കോശ 

01൧൧1074 

പട്ടംകൊടുക്കത 

2൮8 [2-൦ ഗീതം പോലെ] 0 നിനട്ട കിത്തി യോഗ്യമേ 

നിരന്തരം യേശു ദേവനേ! 

ഇംഗ്ലീഷ്---ആദിതാളം വനത്തില് ഓടി ഞങ്ങളെ 

വരിച ശ്രേക്ടുപാലനേ-- എ 

പല്ലവി 

എഴ്സന്നരുഗംക യേശുവേ! . [മ തിരുരക്കഷമാ വിശേഷ്ചത്തെ 

ഇന്നു ദിവ്യ 2മന്മിരെ തിരിഞ്ഞു ഘോഷിചീടുവാ൯ 

തം വേഗത്തില് 
റം മന്മിരെ - ഭവനത്തില് 2: ത്വരി 

തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്ലൃക്ക 

അനുപല്ലവി തെളിച്ച ബോധിപ്പിച്ച നീ ഏ 

തൊഴുന്ന നിന്െറ ദാസരമദ്ധധ്യ 

ത്വരിതം നി൯ കൃപാസഭന--എഴ് [4 ജുന്നു ദിവ്യ സേവയെ 

എല്ലം നിന്െറ ഓാസനി(രി)ത 
ചരണങ്ങറം നിന്നനുഗ്ഫങ്ങമെ 

പഴിപെടിഞ്ഞു കാടിനും നീ പകന്നീടേണമേ--- പരു 

വലയും മര്ൃക്രടട്ടത്തെ 
തൊഴ്*്ത്ത!ത കരടി ചേത്തിടാ൯ 

തുനിഞ്ഞു പന്ന നാഥനേ ഏറ്റ് 
ടട നീതി പൃണ്ടി ദാസനും(രം?) 

നിനു ശുശ്രുക്ഷ ചെയ്യിടാ൯ 

നാഥനേ നിന്നാവിയെ 

നല്ലേ,ണം ഇന്നേരത്തില്-- ചു 
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൫ പാക്കു ക്രിയയാല്ുമേ 
മത്ൃക്കപദദശിപ്പാ൯ം 
കാക്കെണം നി൯ ഭസന്റെരെ 
കത്തനേ സത ഭക്തിയിത-__ എഴ 

റ് എങ്ങും ദിപ്യ പേലെക്കായി ൂ 
ഏഴ്ലെട്ടം ന,൯ ദാസന് (൪) മേല് 
ഭംഗിയായ് നി൯ ദാനങത്ങഗാ 

ഭാഗം ചെഴുടേണമേ_ എഴ്ട് 

൫8 കൊയ് ത്തുണ്ടേറെ എങ്ങുമേ 
കുറവ നത ശുശ്രുഷ്ഷക്കാ൪ 

അമയ്യെക്ക ലോകനാഥനേ ! 

അധികം പേരെ വേശത്തി ത-__എഴ 

സവ്യലോകനാഥനേ ! 
സവ്ൃയരും നിന൯ കിത്തനം 
സവ്വകാലം പാടടപാസ 
സംഗതി ഉഴട്ടൊക്കു കേ എഴ്ഠ് 

[മോശവത്സല്സ് 

1111, 1.01ഥട ട211% 

വശ്ദ്ധ സംസഗ്ല)൦ 
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പല്ലപി 

മുന്നായെ ഭജിക_ ജീവ അപ്പമാം 
മുന്നായെ നാം ഉജിക്ക-ദിപ്യ മൊഴിയാം 
മുന്നായെ നാം &ജിക്ക-_ 

അനുപല്ലപി 
മന്നായാം യേശുവെ നാം 
മോദമോടെ ഭജിക 
എന്നേക്കും ജീവിച്ച 

നിത്യാനന്ദം ലഭ്യമാകാ൯൨ 

ചരണങഞങ്ങറം 

1 നാശവലയില് നാം 
ആശയറേറാരാഷ് 
വാസം ചെയ്യാതെ ശ്രീ 
യേശുവേ നമ്പുക 
കൂശില് പതിക്ക ക്കം 
കാരുണ്യവാനെ കാണ്മാു൯ 
മാ ശാവമെല്ലാമേററ 
മാനുവേല് ചെ;ന്നപോകെ__ മന്നാ 

മന്നാ 

2 എന്നെ തിന്നുന്നവന് 
എന്നാലെ ജീവിക്കും 
എന്നിലോ൪ പാപി പി. 
ശ്വാസം വെച്ിട്ടകില് 
എന്നും ജീവിക്കമവ_ 
നെന്നും വിശക്കഷയല 

ഏന്നും ദാഫിക്കയ।ല 

എന്നു ചൊന്ന യേശുവാം---- മന്നാ 

ജീവപിതാവെന്നെ 
ഭൂവികലയെച്ചു 
ജിപിചീടുന്നതും 
താതന് മൂലമല്പോ 

എന്നേ ഭജ്ടിപ്പപന്നും 

അവ്പണ്ണ്ം ഞാന൯ു ഏൂലമായ് 

ഉന്നത ജിവനുണ്ടാം 
എന്നു ചൊന്ന നാഥനാം__ മന്ന 

എന്നില് വിശ്വസിക്ക 
' എന്നില് നീ ജീപി.ക 

എന്നുടെ ത്തൃത്മ പ്രകാശം 

കൈക്കൊള്ളുക 
ഇരുളിത നടക്ക യില്ല 
ഇടറി പിഴ്ഴകയിലാ 
മരിക്ക്ലും ജീപിചിടും 
എന്നില് വിശ്വസിപ്പവ൯__ മന്നാ 

[ഠിം കേ ശി 
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ഇംഗ്ഗീഷ് 

വിശ്വാസമോടെ നിങ്ങ ആസ്വഴിച്ചുകൊംവിനെ_ 
ന്നേശുവരനരു മി_ ആശു മുറിചപ്പം താ൯ 
നല്ലി ശിഷ്ഷൃയക്ായി- മൊഴി ഏകി 
ചെൈയ്ക്കി൯ നിങ്ങളിതെന്നോമ്മയ്ലായി? 

മന്നന യേശുമഫേശ൯_മാനുക്ക്കായി ചോര 

ചിന്നി മരിചതിനെ. ചിന്ത ചെയ്തു, ത൯ സഭ 
ക്രടി മോദമോടീ_സൃതി പാടി 
നന്ദിയോട് സല് ക.മ്മം കൊണ്ടാടി 

സ്വറ്റുവുരത്തിനേക-മാസ്്രമല്പോ ക്രിസ്തു 
സ്വഗ്ഗഅപ്പം ഭജിച്ച-സ്വറ്ററവീഞ്ഞു കുടിച്ച 

ജീവന് നിത്യജീവ൯_ അതു യാവ൯ 
ഇച്ഛിക്കുന്നു ! സമ്പാദിക്കമവ൯ 

ജീപബലി കൊടുത്ത_ ജീവനായകനേശു 
ജീവന് വെടിഞ്ഞതു നി൯ ജിപന്നെന്നോര്തു സ്വദ്റു 
ഭോജ്യം ക്രിസ്മൂരാജ്യം- അതു ത്യാജ്യം 
എന്നെണ്ണ്ണായ്്ിര നിനേറതാം ആരാജ്യം 

നുറുകി ക്രുശുമരത്തില്_മുറിച്ച ക്രിസ്ശരീരം 
അറിഞ്ഞു നീ ഭഉജിഛീടില്_ നിറയുമേ നിന്നില് ജീവ൯ 
സത്യം ജീവ൯ റിത്യം--അല്ധായ്ക്കില് മുതു 
വന്നു വെട്ടമേ നിന൯ നാശം കൃത്ൃംം 

[ററി കേശ। 

അംഗമാകുന്നിതെ_ 
ന്നോമ്മയ്ക്കായിട്ടിതു 
മംഗലം വരുമാദൂ 

ഥനാമക്രിയ---ആദിതാളം : 
പം ര ആ ചെയ്തി നെന്നാനേശു--- 

പല്ലപി 

കത്താ നേമിച്ച- രാത്രിഭക്ഷണം 
കത്താ നേമിച്ച 

അനുപല്ലവി 

കത്താവെടുത്തപ്പം 
വാഴി നുറുകി പി൯ 
ഭക്തന്മാക്കു താ൯ കൊ. 

ട്ടത്തു പറഞ്ഞു 

ചരണങ്ങറം 

1] നിങ്ങമളിതു വാങ്ങി 
ഭിക്കപിനിതു 
നിങ്ങഠാക്കുവേണ്ടി ൯. 
റുകപ്പെടടന്നയെ൯ 

അത്താഴം കഴിഞ്ഞ പി 
ന്നപ്രകാരം തന്നേ 
കത്ത൯ പാനപാത്രമെ-: 

ട്ത്തു ചൊള്ളി നിങ്ങഠം 
ഒത്തെല്ലാവരുമിതില് 
നിന്നു കുടിക്കപിനീ. 
പാത്രമെ൯ രക്തത്തില് വൃ. 
തുനിയമമാകുന്നു-_ 

പാപമോചനത്തിന്നു 
നിക്ങഗക്കും പലക്കുമായ് 
ഓവിയോടൊഴിചയെ൯ 

ചോരയത്രെയിതു 
പാനം ചെയ്യമ്പോളിതു- 
യെന്നോമ്മയ്ക്ായി ചെയ്തി൯ 
ഞാനോ നിങ്ങലോട്ടര. 
ചെയ്യിടുന്നേ നിതു-_- 



വിശുഭ്ധസംസഗ്റ്റം 

4 മുന്തിരിവട്മിയുടെ 
അറാഭവത്തെയെസെറ 

തന്തയി൯ രാജു ത്തില് 

നിങ്ങമോട്ടക്രടെ 
ചന്തർമാട്ട വൃതുതാ- 
യ്്യാനം ചെയ്യുന്നവരെ 

ഫന്ത ഞാനിതിതനിന്നു 
പാനം ചെയ്തി ലിനി 

ഇ മന്നാ! ജിവ മന്നായേ 
നിന്നുടെ മരണത്തെ 
മന്നില് ന) വരുംവരെ. 
യെന്നുമോപ്പ്ാനായിതു 
തന്നരു ളിയവനേ ! 

നിന്നുടെ മാംസരക്തം 
തിന്നും കുടിച്ചും നിന്നി 

ലൊന്നാവാനാ ലാക്കെന്നെ__ 

പു ജു്്ി്തെ. 

2൧22 
പിഹാക്--ആദിതാളം 

മനസ്സോടെ ശാപ_ മരത്തില് തൂങ്ങിയ 
മനുപേലേ ദൈവ. ജാതാ ! 
നിനക് വേദന_വരുത്തിവെച്ചതീ 
നീചന് ഞന യ്യോ 

വരമ നീതി എന്. -ദൂരിതത്താലെന്നെ 
അരിവാ൯ നിന്നെ രേ_നേരം 
പരമന് നീ അതാല്._ അരിയപ്പെടിടാ൯ 
ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ 

മലപോചെ ശാപം. ജ്വലിചിറങ്ങിയ 
നിലത്തി൯ പാതകം. മൂലം 
അലിഞ്ഞു നീശാപം_തലയില്കൊണ്ടിടാ൯ 
വലിമ വിട്ട_ല്ലോ! 

4 
നന്ദികെട്ട ംരം_ നരരെ നരക 
അഗ്നിയില്തനിന്നു_നേടാ൯ 
മന്നവാ । തിരു_പൊന൯കുരുതി വീ 
ചിസി നിന്നല്ലോ! 

9 
ദൈവകോപത്തിശ ദശനം വിട്ടു 
ചാപി ഞാനൊളി_ചീടംസ 

121 

സവ്യലോകത്തി൯ നായകാ നിന് വി- 

ലാവും വിണ്ട_.ല്ലോ 

മരിചവക്_മുതായ് നി൯ ദേഹത്തെ 
നുദുകിയോ ജീവനാഥാ ! 

മുറിഞ്ഞുടെഞ്ഞ നിന്. തിരുമെയ്മ്ി൯ രക്തം: 

ചൊരിഞ്ഞല്ലോ പഠ. രില് 

അരിക്ൂപാപി നി൯-തിരു വുണ്മൃങ്ങളില് 
| ശരണാംവെച്ചു വ. ന്നഷ്യയോ 
തിരു(്രതിമയ_ക്കടിമയെ കൂപ 
നിറഞ്ഞ കത്താ_വേ ! 

[മേഗശവത്സലം 

228 
1 

പൊന്നേശു നര൪ തിരുബലി 
മരണം നിനെപ്പ:൯ 
തന്നാനൊരു നിയമം അതിശയമേ 

പൊന്നയേ തിരുജഡം നരക്കു 
വേണ്ടി നുഴുങ്ങി 
ഒന്നോടെ തിരുരക്തം ചൊരിക്കമെന്നും: 

അപ്പം ഒന്നെട്ടത്തവ൯ ജപി. 
ഷ്യ റാറുക്കി നല്ലി 
ുപ്പാദം തെഴ്ചേന്ന തന്നുടെ ശിഷ്യകേ 

കഠസായ്"ല് 16 ക്ഷ൦രസം.പ . 
കന്നുയത്തിയരു ളി 
“രംശോ ത൯ രക്തമതെന്നകത്തിരിപ്പാ൯. 

മാഫാത്മ്യം അതിന്നനവധിയ്ുണ്ടു: 
രഫസ്മേ 
ഏകനു പോകുന്നു ബലി കഴിപതിനേം 

[മേ ശവത്സലം] 

224 
പോര്ത്തുഗിീസ്---ഏകതാളം 

പല്ലപി 

സ്നറേഫവിരുന്നനുഭപിപ്പം൯ 

സ്നേഫദൈവമക്കളെല്ലാരും ക്രടടപവി൯ 

ജുയ്യം ജുയ്യം നമുക്കെ 

വം ദരാക്ഷാരസം -- വീഞ്ഞ, 



അനുപല്ലപി 
പക തിങ്ങി ചോകമക്കഠ ” 

വല കുലം ജാതികളായി 
പിരിഞ്ഞു നാഠക്കനാഠം 
പരനോടെതിക്കുന്നു- സ്നേഹ 

ചരണങ്ങറം 
നമുക്കൊരു പിതാവു തന്നേ 
നമുക്കേവക്കും ജിവന് അരു മീടുന്നതും 
൭ദെവാത്മാവു തന്നേ 
നമുക്കേക രക്ഷകനാം 
നമുക്കേവക്കും കുടിയിരിപ്പതിനിനി 
സ്വഗ്ലും ഒന്നു തന്നേ--- 

കു 
നമുക്കേക ഭോജനമേ 
നമുക്കേവക്കും നിഴല് വെളമിചച തൂണ്തും 
രയശുനായകനേ 
വഴി വാതില് സ്പാനമൊന്നേ 
ക്രിസ്കവിധി ചൊല്ലൂമന്നരം- നമുകെ ല്ലാവക്കും 
വലത്തു ഭാഗമഥൊമന്ന--- സ്റ്സേഡ 

ലു സ്സറേഡ 

സ്സറേഫക്കറി തൊടിടെണം. നാം 
നിയമം ഇതേശുവി൯ ജ നങ്ങാഃക്കേവക്കും 
നിയമിച്ചേശുപര൯ 
വക പേയ്യടെ കുറിയ 0൦ 

പരനേറെ സമ്ടം കോപവും വരും 
പിണങ്ങും ലോകരോടെ--- സ്സറേഫ 

3 ം 
ക്രിസ്ധ്യ൯ തിരുചിന്ത ധരിപ്പി൯ [വി൯ 
ക്രിശെടുത്തു താണ്മയോടവ൯ പിഞ്ചെല്ല- 

തിരുകൃപ ലഭിപ്പാന് 
ഏകമ നസ്സോടെ ജപിപ്പി൯ 
അവസാനത്തോഒവും നിലനിന്നീടുവി൯ 
വരും ഭാഗ്യം നമുക്കേ-- സ്സറേഹ 

റ്മേഗശവത്സലം| 

[നന ലി 

൧൧൭ 
മലയാമി--മുറിയടന്തതാളം 

ചെയ്യും ഞഠനെന്നുമിതു-_നിന്നെ 

മെയ്യായോപ്പാാനേശുവേ-- 

ചരണങ്ങറം 

അയ്യയ്യെൊ നി൯ വചനത്തിശപടി നിത്യം 

മെയ്യാം വിനയത്തോടെ---എന്െറ 

ഇയുലകായുസ്സി൯ നാലെല്ലാം നിന് മതി 

മെയ്യായോപ്പാ൯ നിരന്താ-- ചെയ്യും 

13 7,0ന'ഭ ന്നാ 

നി 

ഗഥശമെനെ സ്ഥലെ നിനക്കുണ്ടായ 

വൃഥയും പോരാട്ടവും---ഡ്രഠാണ.- 

നാഥാ നി൯ രക്തപിയച്പും ഞാനെഡ്യിധം 

ഓക്കാതിരുന്നീടുന്നു--- ചെയ്യ 

കരൂശിലെ൯പേക്കു ബലിയായ് ജഗത്തുകടം 

കീശനെറ കോവാഗ്നിയില്-_-നസ 
റേശാ ന വെന്തതും ഓത്തെനന്െറ മാനസ 
ക്ശേശിച്ച നന്ദിയോടെ ചെയ 

ം 4 
൯ നിഥിത്തം ചതെകുപ്പെട്ട നിമ്മേനി 

എന്നാത്മ ഭോജനമേ---ദേവാ 
നി൯രക്തപാനത്താലെന്നാത്മദാഫം തീ 

ന്നെന്നും പ്രമോദ്പപ്പാനായി-- ചെയ്യ 

9 
ഞാ൯ വരുവോ ലമിധ്ൃവണ്ണം ചെയ്യെന്നനി; 

പൊ൯ വചനത്രി൯പടി----ഞങ്ങഗ 

കാതവരിമേടടിരചതെഞ്ഞനി൯പ്പൊ്മേ” 

രഓാത്തനുഷ്ടിക്കുന്നിതു--- ചെ 

[റിം ജ്െം അന്ത്രയോസു 

2206 
കാപി--മുറിയടന്തതാളം 

പല്ലപി 

പരനേ മമ ചിത്തം 

നിറയുന്നു തവ സ്നറേഫാര 

വരണാമീ സഭയില് നീ 

ചെൊരിക വരം എന്മേ൯ 

ചരണങ്ങറം 

1 ആരുമറം്ചു തളം 

നാഠും ഉഭ്ളമുളമ്മോ൯ ഞാ൯ 

നേരെ നിന് തിരു പീഠം 

ചേരാന് നീ വിമിചതാല്--- ൨ 

9 പല ദോഷങ്ങംം ചെയ്യ ഞാ൯ 

വലിയ ദ്രോഹി യായിട്ടും 
വലപോല് നി൯ പ്രിയമെന്നെ 
വലിഷീടുന്നതോത്തയ്യേ-- ലെ 

9 നി൯ ശരീരരക്തങ്ങഗ.- 

കംശിയായ് ഭവിപ്പാനീ 
മണശരീരനോട്ുടഭള്ള 

വാത്സല്യ വിഭി കേടട-- 0 



വിവാഹം 199 

ടീ" മേക്സ്നാമെനിക്കാദ്ി 5 നിന്മേശയ്യു, മുമ്പില് ഞാ൯ 

ക്രൂശില് കാടിയ സ്നേഡം എ്മേനി കുനിഴ്ടമ്പോം 

നിശ്ര്യയം മറക്ക ലെ. നിണ്ലെയ്യ്യ്” രക്തങ്ങ ലെ. 

യെന് ശ്വാസമിരിപ്പോലം-- പര ന്നാത്മാവെ തണുപ്പിക്ക-- പര 

[റ റിം ജെം അന്ത്രയോസ് ] 

[൧11൧ പ. 

വിവാഹം 

ഗ് ദു തആആദമാദി കക്കും അന 

 വാദമേദിയോരു ദേവാ 
ദ്വിജാവന്തി___.ആദിതാളം നീതി പരിപാലിചേശു- 

നാഥന് അന്നു മാനിചൊരു-_ഇന്നീ 

പല്ലപി 2 സത്യസഭധ്കുനുകൂലനേ [_ സുന്ദരീ സഭ 

ഇന്നീ മംഗലം ശോഭിക്കുവാ൯ യ്കൃത്തമനാം മനെവാഭനേ ! 

കരുണ ചെയ്യു, ചിത്തനാഥാനന്ത ബാലനേ ! 

ഏന്നും കനിപുള്ള ദൈവമേ! പട്ട് തണുവും 
അററ ദേവനേശുപാലനേ ! 

അനുപല്ലപി ഒത്തപോല് ഗുണെധികാരം 

എത്തി മോദമായ് സുഖിച്ചു 
പൃത്രഭാഗ്യമോടുട ൨ഠ൨.. 

മുക്തിയും കൊട്ടക്കമാറു__ഇന്നീ 

നിന്നടി കാനാവില് മണ 
പ്പന്തല് പണ്ടലഭ രിച്ച 
അന്നു രസപിഞ്ഞുണ്ടാകി 
എന്നപോല് ഇന്നേരം വന്നു-_ ഇന്നീ (൭ ഉത്തമസ്റ്രി ആയ ബാലയെ 

തിരഞ്ഞബ്രാമി൯ 
ചരണങ്ങം ല്: ഭതൃൃവര൯ ചെഴ്യു പേലയെ 

ത്വല്ഗുണാ തുടന്നപോലെ 
[[ ആടിമുതലുംസപേ ധരിചാ൯ ഇവിടെയും നി 

നരക്ക ലത്തെ 

ആണും പെണ്ണ്ം ആയി ന്ിമ്മിചചാ൯ 
നീതിവരം നാലും ഉരചാ൯ 
പെററു പെരുകി 
മന്നിടം വാഴ്കെന്നരുഥം വെച്ചാ൯ 

ചേത്തരുഗ കല്യാനെമാലയെ 
നല്ല മണവാള ൯ തനി. 
ക്കള്ള മണാവാടിയുമായ് 
ക്ല്യമോദം ചേന്നു സുഖി_ 
ഘല്ത വെടിഞ്ഞീടടവാനും__ ഇന്നീ 

[മം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു ] 

228 ആനന്ദഭൈരവി ത്രിസരതാളം 

പല്പപി പല്പപ 
യേശുനായകാ ! പന്നാലും-തന്നാലും വരം 
യേശുനായകാ! വന്നാലും 

അനുപല്ലപി 
ആശീവ്യാദം ഏകുകിന്നീ ദാസവ കരം ചേരുംനേരം__ യേശു 
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_ചരണങഞ്ങഥം 

1 തല്ലരാകൃപാസനാ മഫത്വ കൃത പ്രതാപം ! 
അത്ഭുത ക്രാ ! കൃപയെ ചെയ്തു, ഭയ ചെയ്തു ധ്യേശു 

ഉ സുന്ദരത്വം ചേന്നു മു൯കല്യറണ മണുവീടില് 
ചെന്നരുഗ നി ചെഴു ദയപോോല അ൯പാഠടെ__ യേശു, 

9 ദസ൯ ഏലിയാസരും വിശ്വസേമോ$ പേശും 
$; വാചക്പ്രമാണം നിജമായി വശമായി-_ യേശു 

4 ഉത്തമസദ്മാസ്കര നെറി, ഭക്തി സുവിശ്വാസം 
നിത്ൃസമാധാനം ഉററുകാപ്പാ൯ ഇവ൪ പാച്ച്രാ൯--- യേശു 

5 മംഗല മുറകളില് വിളങ്ങി ഗതിയാവാ൯ 
സംഗതി വരുത്തി സുഖം ചേക്ക ജയം ചേക്- യേശു 

6 നിത്ൃശൂഭശോഭ നമോടെട്ടിശയിലും പെരുകി 
വുത്രസുഖമോടിവ൪ര വസിപ്പാന൯ു സുഖിപ്പാ൯--- യേശു 

[മ. ജും കൊച്ച കുഞ്ഞു |] 

229 ഇംഗ്ലീഷ് ആദിതാളം 

പര നേശുവേ കരുണാഠനിധേ വരമേകുക ദംപതികഠം- 

ക്ുരുമേണമേ കൃപയെ ദിനംപ്രതി മാരിപോത ദൈവജാതാ--- പര 

ചരണങ്ങറം 

1 ഏദന് കാവിലാദം ഫവ്വായെ വാക്ക്ിയ ദൈവമേ രം സമയം 

രം ദമ്പതികളി൯ കൈകമെ. തമ്മില് ചേത്തു വാങ്ക്ര്ടെണമേ--- പര 

9 തവ ദാസരാമിവരൈകമത്യമോടെ വസിചീടുവാനും 

അവസാനകാലമണെഞ്ഞീടുംവരെ പ്രീതിയില് മമവതിനും--- പര 

5 പരമാവിഷാലിവരെ നിറെകു മഫോന്നതനേ ദി നവും 

തിരുനാമകീത്തിസദാ നിനച്ച തക്ങഗാ വസിചിീടുവാനും--- പര 

4 പരനേശുത൯ പ്രിയയായ്യിരു സഭയെ വരിചായതിന്നായ് 

മരണം സഫിചതുചോലീ ദാസന് തന് പത്തിയെ ചേത്തുകൊവാ൯-- പര 

6 തവ ദാസിയാമിവളു.ം അനുസരിചീടെണം നിത്യവും ത൯ 

ധവനെ പുരാ സാറായും അബ്രാഥി മഉനയെന്നപേോല് മോദമോടെ --- പര 

൫ പല മാററവും മറിവും നിറഞ്ഞ ലോകേയിവ൪ നിത്യവും നി൯ 

അലി പേററമുള്ള യാം ചിറകിടചേന്നു സുഖി പ്പതിനും--- പര 

[ഠിം ജെം അന്ത്രയോസ് | 

1. ധപനെ-- ഭത്താവിനെം 

(ഈ തയാ 
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ദുഃഖസമയ ത്തേക്കുള ഒ പ്രാതഥന 

230 ചെഞ്ചരുട്ടി ആദിതാളം 

താ താ സുഖം_പരനേ!_ നി൯ ദാസന്ദ്രസിക്കു നീ 

അനുപച്ലപി 

നാഥാ ! മാസക്കു നിത്യം നന്മരക്ഷകഠം തന്നു 
ഖേദം ഒഴിച്ചു -കാത്തു കൃവയെ പ്രകാശിപ്പിച്ച-__ താതാ 

ചരണങ്ങറം 
1 നീയലാതാരു ശരണം നിന് മക്കഠരക്കു നീ 

നേരെ വന്നേക് കരുണ താമസിക്കലേ 
കായം ധരിച്ചു ഭൂവിന൯ കക്ടുങ്ങളെ. വഫിച്ച 
ൂശില് മരിച്ചുയിത്്തു മേവും കാരുണ്ദയവാനേ 1__ താതാ 

ഉ ദോഷം ക്ഷമിക്ക നാഥനേ !_പാപികമക്കെള്ള 
ഖേദം ഒഴിക്ക നാഥനേ !ഇന്നേരം തിരു 
തോഷം അരുമുൃം കൂവ സ്മക്ഷം അടിയാ൪ കാണ്മാ൯ 
സുഖം കളിചിടെണമേ- സന്തോഷ കാരണനേ__ 

താതാ 

3 ഗ്വേം തരും വരനേ !- അനുഗ്രഹങ്ങ൦ം 
ഭാഗം ചെയ്യേണമിങ്ങുമേ-സ്മൂതി നിനക്കു 
യോഗ്യം ഇന്നും എന്നേക്കും യോഗ്യം നി൯ കവ മുലം 

൧31 

ആനന്ദഭൈരവി--ഏകതാളം 

സുഖം അരു൦ംക യേശു പരിപാലകനേ 
രോഗഴുരിതം അകററി മോദംഅരുമേ ണെ. 

നി [മേ 
ത്രിരുദാനം മക്ഠംക്കെഹഫൊവാ പരനേ ! 
അരുമേണം സുഖ ബലവും നായകനേ! 

2 
പാപം ദാസ൪ ചെയുതെല്ലാം നീ ക്ഷ്ഥഥിച്ച 
താപം വേഗം നികി സന്തോഷം തം പര. 

4 നേ! 
ശക്തി കാരുണ്യവും ബഹു ഉള്ളവനേ ! [മേ 
മുക്തിസന്തോഷംസുഖംബലം അരുമെ 6൨ 

ചെററും താമസിചീടല്ലേ കേട്ടരു മന് 
അററമില്ലാത്ത കൃപാകരനേ ! കിരസ്തോ! 

താതാ 

[മേ ശവത്സലം] 

6 
സപവ്വപൃണ്ദയവാഭന്൯ യേശുവിന് നിമിത്തം 
ഭവം ഇന്നേരം കേട്ടരുഠ ക. ദൈവപ്പതാം 

[മോശവത്സലം] 
൬ യം 

232 
ക്യാല്--അടതാള.ചായ്ക്ും 

] വി 2തീരാപതി വീണാലും ചീറാതെ മനമേ ! വപ്പഭനേശു നിന്റെറ നല്ല തറരകമേ 

ചപരണങദറം 
നരകപ്പേയലറിമക്കേസരിപോര 

വന്നാലും 
നരകദ്വാരവാരണസ്തരണം ചെയ്താലും 

1 തീരാപതി ൭. തീരാതെയുള്ള ആപ 
ത്തിരം മം കേസരി കം സിംഹം, മും ൬൩ രകദ്വാരവാരണ൯ ൭: നരകവതില് ആട സ്ക്ന്നവ൯ം 
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മരണംനേക്കെത്തുന്നിതരുണംവന്നാലും 

ലയം 
മരണാ3പെന്നോനെ നി_ശരണം കൊണ്ടൊ 

1 [ലും 
ഇക്ഷോണജനം നിന്നെ തുച്ഛികരികി- 

രക്ഷക്നൊരുവനെറ- പക്ക്മം വിടാതെ 

മൂ 
പെററ പിതാ നിന്െറ കുററം എണ്ന്ണൂടമ % 

ഇക്ജനായാല് നിന്നെ-വിട്ടു വിടുമോ? 

9 
നല്ലാടിട്യനെറ_ചൊൽല് കേട്ടു കൊണ്ടോത 

അല്ലലെല്ലാംതീന്ര_സ്വ൪ലോകെ.വാഴാം-- 
് [കും 

കനെവനെ പോല് നിസൌ-തുണയവനാ-- 

പ്രണയിനിയില്നാഥ൯-ഭയഫീനനാമോ? 
റ് നെ 

പ്രാണ കൊടുത്താത്മ- കാണം ചെയ്യോ 

താണു തൊഴ്ഴതു_ സേവിക്ക ഭിനവും-- 

[2 ജും കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

299 
കമാശു--ആദിതാളം 

ചരണങ്ങറം 

' കരുണ്ടയിന്നുടയോനേ!_എന്നതി 
ഭൂരിതം കാണണമേ 
വരവശ നായീടുന്നയ്യോയെ൯ 
പ;തകമതിനാലെ---പരനേ- മനു 

അപ്പനും അമ്മയുമാ_യെനിക്ക 

ഫൃപ്പൊഴ്തും നീയേ 
ഉവപരിതാപം കണ്ടു ക്നിഞ്ഞീ- 
യല്ലനു തുണ്ട ചെയ്തു--വരനേ-മനു: 

വെരുമഴപോലഗി_യ്രൂം 
നരരിവൃവാം സാത്താ൯ 

തെരുതെരെയെയ്യുന്നയ്യോ എന്നില് 
കര മ ലിഞ്ഞീടെണമ-_പരനേ-മ൯ 

ശരണെം നീയലാ_തടിയനു 
ഒരുവനുമിലയ്യയൊ 
മരണം വരെയുമരികിലിരുന്നു 
പരിപാലിക്കെണമേ---പരനേ_ മന 

നിന്നെ വിട്ടിട്ട- ങ്ങടിയ- 

നെങ്ദേ പോയിടും 4 
കഞണിപോതനിന്നെഞാ൯നോക്കു. 

മെന്നരുഗചെഷ്ോനേ---പരനേ-മറ 

പള്ലുവ! 

മനുവേല് മന്നവനേ !-പരനേ അരികില് വരായ്ക്റില് നീ 

മനുവായ്യുന്നവനേ! യെെറ- മരണം വന്നീടും 

അനുപല്ലപി 
ക്രുണാവാരിധിയേ ! വന്നെസെറ 

മനുപേലേ! നിന്മനമലിഞ്ഞതില് 
കരമു. തണുപ്പിക---പരനേ-മന൯ു 

പരിക വൈകാതെ-പരനേ ത... മനു [ഏം മാത്തന് 

ദ്വി. 
ശവമടക്കം 

ദരിദ്രശ ധനിക. വയസ്സന൯ ശിശുര 

234 
മരിക്കുന്നിലയോ ലോകേ 

ചെഞ്ചുരുട്ടി--ആദിതാളം പുരമേല് മുയ്യം വൂളിനു സമം 

1 ഒരിക്കല് ഏവനും മരിക്കും നിണ്ണുയം 

കഒരുങ്ങെല്ലാവരും മരിപ്പാ൯ 

1 തരുണ സഥ്യം, 2, പെന്നോന് 

ജയിചവന്ം 3 ഇക്കോണി ചം ഈല
ോകം 

കം തുക്ഛീകരിക -- നിസ്റ്ര
രേമക്കേക 

നരനെറ ജീവിതം ഉലകില് 

പാടി പൊഴെയും ൨ുത്ൂുംപോല൨ 

ഓടിപോം നിഴതപോലെ 

നാലു വിരലേ മത്ൃനായുന്നു 

നില്ഛന്നേരെല്ലാം മായ 
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വേഷനിഴലില് നടന്നു തങ്ങഗം നഃഗാ ചരണങ്ങറം 
കഴിക്കന്നേ കഥപചോലെ 1 നമ്പൃതല് അററവരെപ്പോല് 

4 ആയ്ുസ്സെണ്ണതു വക്ഷമാകിലും മരിചവക്കായ് 
ആയതിന് 6 ബചം ഖേദം 

32കമ്പംകൊളളന്നതെന്തിന്നു ആണ്ടായിരം ലരു ദിപസമായിട്ടേ 

വെളിപ്ചെടമ്പോഠം ച] മണ്ണ്ണാത മനയട്പെട്ട നത മേനി പ്പ 
മണ്ണായി അഴിയും കുഴിയില് [ന്െറ ഇമ്പമായുയിക്കമന്നു 
ശ്വാസം നില്ല മ്പോര ആത്മാവോ ത. സംഭ്ൂരമത്തോഴ്ട ക്രയേണ്ടാ 
വാസം തേടി പോം വേഗം ക്രിന്പേശുനാഥ൯ 

൫ ഒന്നും നാം ഇഫെ കൊണ്ടുവന്നില അനുപോടു ചൊന്ന മൊഴി ണ്ടു ട് 
വിം സാരം നി രുചിനോകി__ ആശ്വാ 
സമ്പാദിച്ചതു പിന്നില് തള്ളെണം 
നമ്പിക്രടലലോ ലോകം 2 കത്തന് വരും ആകാശത്തില് 

4 കത്തനേശുവില് നിദ്ര കൊള്ളന്നോ൯ ദൈവടുതന്മാ൪ 
വാടഭ്്രപ്പെട്ടവര മേലാല് കാഫളം ഈതും നേരത്തില് 
ഇഹഫത്തി൯ ദൂരിതം ഒഴിഞ്ഞവക്ന്നും ധാത്രി തന്നില് യേശുവില് മഫരത്വേ ഭാവുകം ലഴിക്കും 

മരിച്ചോരെല്ലാം 
൫8 ചിത്തം ജ്ഞാനത്തില് അഭ്യസിപ്പിപ്പാ൯ ധരിക്കും ജീപ൯ പി൯ മേഘത്തില് എത്രനാശ ഇരിപ്പെന്നു [ 

കൃത്യം തിന്മനഠഠം ഞങ്ങ എണ്ണവാ൯ ളാ 4: റ: കത്താ! ത മുവദേശംം അനുഭ്രപപ്പെട്ട ക്രടെ 
[കെ. വി. ചാകോ] യേശുവിനോടൊന്നിച്ച 

ശാശ്വതമായി വാഴ്ചം__ ആശ്വ 
235 3 ജീപനദികഠം ഓട്ടമേ-യെറുശലേഥില് 

ദ്വിജാവന്തി--ആദിതാളം തിങ്ങി ജനങ്ങ ക്രടടുമേ 
ദേവഗഠനങ്ങഠം പാട്ടുമേ 

പല്ലവ [ യശുക്രിസുവി൯ ം [ത നീ നിം 
ആശ്വാസം കെറഠക മനമമേ_രക്ഷിതാവി യത്തേ വാഴ്ട്രിക്കൊണ്ടോടുമേ ആശ്വാസം കൊമക മനമേ ആവിയിലാഫഹാ ] നാമും 

അതിനെ അറുംഭ അനുപല്ലപി ന വിപ്പാന് ജിവവചനം തന്നേ വിശ്വേ പാപത്തിന്നുടെ 
വി വാം മരണഭയം സ്ഥിരമായ്ക്കിടിച്ചംകൊണ്ടെ__ ത്തശ്വാ 
1നിശ്ശേക്ഷം നീക്കിയ നായകന് [തോമസ് ജോണി] തന്നെ നോകി__ ആശ്വാ 

മം കസമ്പംാഇളകുംം 39, ശാശ്വതമായി 35 നിശ്ശേഷം മുഴുവനും, എല്ലാം 5: എന്നേക്കുമായി, 



19൭ 

ലക 01111255 0 11127144 

 മോക്ഷാനന്ദും 

൧30 

മാനവത്തി--ആദിതാളം 

൨ 

ആനന്ദപുര_മാനന്ദവൃരമേ ! 

ആനന്ദപുരമേ-പെരിയേരോനന്ദവുരമേ 

അനുപല്പപി 
൦. 

ആനന്ദമലാതൊ-രാമയമഥില്ല 1] 

ആനന്ദവുരത്തിത- അതിശയം 
ആനന്ദവുരത്തില്- ആനന്ദ 

ചരണങ്ങറഠം 

രാജാധിരാജനെ- ഫോവായുടെ വരം 

നല്ല വിലാസമല്വേ-മഫാവൃരം 

നല്ല വിലാസമലോ- അലകാരം 

ന്നല്ല പിതാനമലോ- അതിശയം 

ചൊല്ലാന്രിമയല്ലോ 

രാജാക്ക മാകി വാ-ഴിച വരം മഹാ 

യോഗ്യം പികല്ലമലാ-അതിലുഭള 

ഭാഗ്യം അതല്ലമല _സുവിശേക്ഷ 

വാക്യം വികല്ലമല്ാ 

വാക്ൃം വികല്ലമലാ നമുക്കുട് 

ഭാഗ്യം അതല്ലമജ-- 

ി 

കദെവഭൂതരേടൊ-രമിച്ചു സംഗീതം 

പാടുന്നതെത്ര മോദം- അല്ലെലുയ്യാ 

പാട്ടന്നതെത്ര മോദം_ ഫോശന്നാ 

പാട്ടന്നതെത്ര മോദം-ഒരുമിച്ച്” 

കൂടുന്നതെത്ര മോദം 

നിമ്മലചനായ കു _ഞ്ഞാടിന്െറ രക്തത്തില് 

മുക്കിയ പ്രൂമിതോ- നമുക്കു 

കിട്ടിയ പസ്യുവിതോ-ശരസ്ത്രില് 
പച്ച കിരീടമിതോ 

വച്ച ഷിരീടമിതോ-ലഭിച 

സ്വറ്ലൂസൌഭാഗൃമിതോ-- 

3 

ഭൂമിയില് നാം ചെട്ട_പാടടകംക്കൊക്കെയും 

കിട്ടിയ ഭഗ്ൃമിതു-സഭന്താഷാം 

കിട്ടി മോക്കാമികു- നമുട്ട 

ത്തനന്ദ 

ത്തനന്ദ 

കിട്ടിയ സ്വെഖ്യമിതു-പിതാവി- 

ന്നി മുമായുഭ്ഭതിതു.- 
സൂഷ്യനില്ലെമിലൂം ശോഭ നിരന്തരം 

പാലൊഴ് ക്കുന്ന ദേശം-മധൂരമാം 

തേനൊഴ്് കുന്ന ദേശം സ്മൃതികളഠം 

പ പൊഴിയുന്ന ദേശം 
പ്ല പൊഴിയുന്ന ദേശം_ജിവനുടെ 

നീരൊഴ്് കുന്ന ദേശം-- ആനന്ദ 

അനന്ത കാലവും-നമുക്കു ദൈവത്തെ 

ഭജിചിരുന്നുകൊള്ളാം-ഇനിമേല് 

സ്മൃതി ിരുന്നുകൊള്ളാം-സന്തോക്കം 

സുഖിച്ചിരുന്നുകൊഭമാം-സുഖാദ്യ്യം 

രുചിഛിരുന്നുകൊള്ളാം 

അന്തമില്ല തേ ഭള_-തനെറ കൂപെക്കായി 

അല്ലെലുയ്യാ പാടുവി൯-പിതാവി- 

ന്നല്ലെലൂയ്യാ പാഴുവി൯-തനയ- 

ന്നല്ലെല്ൂയ്യാ പാഴ്ചവി൯ 

അല്ലെലൃയ്യാ പാടുവി൯-1വിമലാവി- 

കല്ലെല്ലയ്യാ പാടുവി൯--- ആനറ 

[മം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞ് 

281 
പിഫഹാക്_.ആദിതാളം 

യെറുശലേമെ൯ ഇമ്പ പിടെ 

എപ്പ്പോഠം ഞാ൯ വന്നു ചേരും 

ധരണ്ടിയിലെ പാടും കേട്ടും 

എപ്പോഠം ഇങ്ങൊഴിയും-- 

ചരണങഞ്ങറം 

1 ഭക്തരിസ൯ ഭാഗ്യതലമേ! 

പരിമല സ്ഥലം നീയേ ) 

മൂഃഖം വിചാരം പ്രയത്നം 

നികലങ്ങിലേ 1-- യെ 

9) രാവും അന്ധകാരം വെയിൽ 

ശീതവും അങ്ങിലേ ! 

ഭീപതുല്യം ശുദ്ധരത്ങു 
0 

ശോഴിചീടുന്നേ-- പ നി 
അം 

ളി 

1, പിമലാവി 5 വിശുഭ്ധാത്മാവും 



മോക്ഷാനന്ദം 

$ രത്നങ്ങലലോ നിയ്മതില്! 
പൊന്നും മാണികൃങ്ങശ | 
പന്ത്രണ്ടു നി൯ വാതില്ല,മും 
മിന്നും മുത്തല്പോ ! 

4 യെറുശലേമെ൯ ഇമ്പ വീടെ 
എന്നു ഞാന് വന്നു ചേരും! 
പരമരാജാവിന൯ു മഫത്വം 
അരികില് കണ്ടീടും 1__ 

൭ ശ്രേക്ടനടക്കാവുകമും 
തോട്ടങ്ങളും എലാം 
കാട്ടവാനിണയില്ത്തേ 
ക്രട്മ്രങ്ങഗ.-- 

൫ ജീപനദി ഇമ്പശബ്ബദം 
മേവി അതിനൂടെ 
പേറവതും രംരാദുവ്ൃക്ഷ്മം 
നില്തും മോടി 

പ് ദൂതരും അഞ്ങാത്തു സദാ 
സ്വരമണ്ഡലം പാടി 
നാഥനെ കൊണ്ടാടിടുന്ന 
ഗ്രീതം മാമോടിീ__ 

8 യെറുശലേമി൯ അധിപനിശോ 
തിരുമ൯ ഞാ൯ സ്മൂതി വംടാ൯ 
വരുംവരെയ്യം അരികില് ഭവാ൯ 

ഇര്,ക്കെണം നാഥാ യെറു 

പ മോശവത്സലം] 

യ്വെഴു 

യ്വെഠു 

യ്വെു 

യ്യു 

യെഗു 

൧൫൫ 
അസാവേരി---ആദിതാളം 

മഠഗ൭ല൦ഠ ജയ മാനം സ്മൃത്യവും 

സിംഹാസ നാത്രഡനെന്നും 

അനുപല്ലവി 
ഭാഗിയില് ചത്മ_രാഗം യ സ്റ്റിയും 
വുംഗവ.ന്നിണു.-ഇല്ലൊരല്ലപും__മ ഗേ 

൧) രണങ്ങറം 

1 ത൯സി-ഫാസവവമതിന്നു ചുററും 
വ൯ മരതക_ ധനുവും ചുററും 
പൊൌ൯മുടിയോട്ട_പീഠങ്ങം മേല് 
എണുമൂന്നു മൂപ്പന്മാരുണ്ടു__: മംഗ 
ലിയ നന” 

15 സിംഥാസ നാരൂഡ൯ --സിംഫാസ 
നത്തിന്മേരു കരേഠിയിരിക്കുന്നവനു. 

129 

ഉ മിന്നി ഇടി-മുഴങ്ങി ബഹു 
ഒ നശബ്ദം പേത കേ.ശക്കും 

വഹി പോലെ-ഏ$ തിരു. 

ആവി കളൂം_വിഭങ്ങി നില്പൂ. മാശ 

93 പടമ്ു്ിനൊത്ത-സ്ത്റടികക്കടല് 
ടുപളിരൊന്നുണ്ടാം അതിന്നു മുമ്പില് 
വെളിഅകവും- കുണ നിറയും 
വലിയ (അപി ക നാലങ്ങുണ്ടു-__ മംഗ 

4 സിംഹം 34൮ൃഷഭം_നരമുഖവും 
ഗരുഡനിവവയ്ക്കപ സമവുധ 
ഇരു ദ്ദന്നു. ചിറകണിഞ്ഞവ 

പെരിയതആസനംവഫിച്ചുനില്ലം_മംഗ 

൭ എക്കാലം ഉളള സവ്൮- 

ശക്തനായ_ദൈവചചിതാ 
ശുദ്ധ൯ പരി_ശുഭ്യനെന്നിവ 
നിത്യം പരി..കീത്തിക്കുന്നു__ മംഗ 

0 $അഞ്ജസാ നാലാഠു പേരും 

ആങ്ഞയോടാ-൩ നത്തി൯ മുമ്പില് 
ശക്തി ബഹുമാനം സവ്യം 
അതുന്നത-നെന്നും വാര മാംഥ 

1" ഇത്തരം സ്വല്ലോക ശ്രേയ. 
സ്സത്യന്തമു- ണ്ടവയെ ചൊല്വറ൯ 
പാത്തലത്തിത_വചനമില്ലാ 
ഓത്തറിവാന൯ു ഫൃദയമില-__ മഗ 

[മോശവത്സലം] 

ഖണ്ഡങ്ങള് 299 
ശോഭയ്േറും നാട്ട സ്വഗ്ശു- നാട്ടന്നതദേശം 

ശുദ്ധിമാന്മാരാനന്ദിച്ച വാഴ്ചം ഭാഗ്യവാസം 

ക 
വറുപ താപ ശാപങ്ങളില്ലാത്തവൃണ്ടൃദേശം 

ഭക്തരാഘോഷിച്ചു ഫഭേലൂയ്യം പാട്ടംദേശം 

ശം 

സ്വണ്ണകാന്തിയില് വിലങ്ങും ശോഭനവപ്രഭദേ 
സ്വഗ്ശുകനാ൯നാഴു മാവിസ്മാരപദുടീസാ 

4 
വറലോടുതേനുംഒഴ്കും ഭറഗ്ൃയകനഠനേദേശം 
പാടിയാല് തീരാത്ത പരമാ നന്ദപ്രകാശം 

2. വഫ്നിടഅഗ്നിം ദും പളിരെന്നു 
ണ്ടം --മിന്നിക്കാണുംം 4. വൃഷ്ഷഭം കൃ 
മം 9൦ അഞ്ജാസാ നാദാഠുപേരും ടട ഉടനെ 
ഇരുപത്തുനാലുപേരുംം 

9 



1900 

9 
ദേവദ്ദതന്മാ൪ അന്ദിയിടീടും സ്വധ്ധലോകം 
ദിപ്യരുചം കണ്ടു ഭക്ത൪സേവിചീടുംലോ- 

ക്.ഠ 

രക്തസ്സാക്ഷിക്കാര ജയം കൊണ്ടാടും പര. 
ലോകം 

രക്ഷകന് ക്രിസ്നേശു സവ്ൃമാമ്യനായ ലോകം 

1158101121 1.51. 0൭ 

[| 
മുനു ലോകം വിട്ടപോയബനസ്ധുക്കളുറേറാരു൦ 

മോദമായിട്ടേകനെ കണ്ടിടടുന്നേയെലാരും 

8 
ആയിരം വഴ്ടങ്ങളല്ലനേരമെന്നപോലെ 

ആയിടും സ്വഗ്ുലോകം മഫാത്തുതമതാമെ 

[കെ വി. ചാകെ്] 

൨൩൦05 0 ടന 

ആരാധനമംഗളം 

പോത്തുഗീസു 

[! 
അനുഗ്രഹ_ത്തോടെ ഇപ്പോ - അയക്കു 

അലിയാരെ യഫോവായേ ! 

മനസ്സലി- പുടയ മഹോന്നത പരനേ ) 

പനനം നിനക്കാമേ൯ 

കു 

കരുണയി൯_ ആസനത്തില് നിന്നു 

240 
ഏകതാളം 

[ചക്ര 

വരെനണെം എല്ലായ്ക്കോഴം ജഇരിക്കെണം-രാ- 

വന്ദനം നിനക്കാമ൯ 

തിരുസമാ_ ധാനവാക്യം-ഭഠസേരിത 

സ്ഥിരപ്പെടാ൯_- അരുഗക ഇപ്പോ . 

അരുമനി൯_പേദത്തെ അരുളിയ പരനേ 

ഫാലെല്ൃയ്യാ! തആമേ൯ 

കൂവ അടിയങ്ങഗംമേത 
[മോശവത്സലം 

111551014൧ 1.ലപട 

സുവിശേഷകഗിതങ്ങള് 

021 ബേടക ആദിതാളം 

പല്ലവി ചരണങ്ങംം 

ചൊന്നാ൯ ശ്രീയേശുരാജ.- 

നെന്നു ജാതികലേ ടു 

ചൊല്ലെടോ മനുനന്ദനാ! 

അനുപല്ലപി 

മന്നവ മന്ന൯ പര. 

മോന്നത ദൈവലൃത്ര൯ 

മന്നിടെ നരനായ്ക്രി- 

റന്ന മനുപവേലെന്നു--- ചെന്നാ 

1 പുലാകുന്നിതു ജഡ. 

മെല്ലാമോക്കിലതിനെറ 

ചൊല്പാന്നുള്ള ഭംഗി ക്. 

ളെല്ലാം പ്ലവിന്ന തുല്യം 

ലുലങ്ദുണങ്ങുന്നു ഏ- 
വെജ്ലാം പാടടന്നെന്നാലെന്൯ 

ചെല്ല്ൈന്നും നിലനില്ക- 

മില സംശയമെന്നു--- ചൊന്ന 



സുവിശേഷകഗീതങ്ങഠം . 8813 
ഉ എന്നില് വിശ്വ സിക്കുന്ന_ 

വന്നു നിത്യമരണം 
പന്നിടാതവ൯ മോക്ഷ 
മന്മിരെ വാഴ്*വാനാ_ 

യ്മുന്നിതു ദൈവം കനി_ 
ഞ്ഞെന്നെ നിങ്ങധക്കാകയാ_ 
ലെന്നില് വിശ്വസിച്ചു നി. 
ന്നീടില് ജീവനുണ്ടെന്നു__. ചൊന്നാ 

എന്നോട് ചോദിഷിട്ടക_ എന്നാല് 
നിന്നവകാശമായ് ജാതികളലാകെ 
തന്നീടുമെന്നു നി൯ താത൯ നിന്നോട്ടേ 
ചെന്നേ വചനമേ_ത്തിന്നു കനിഞ്ഞു__നാ 

നിന്നില് മനം തിരിഞ്ഞീടും_ കടല് 
തന്നുടെ ക്രട്ടങ്ങ ലാഠാകവെ തന്നേ 
വന്നീട്ടം ജാതികഠം_തങ്ങളി൯ ക്രട്ടം $ ടൂഷന് മരിച്ചു നിത്യ നിന്നരികെയെന്നു_ചൊന്നിലയോ നീ ;_. 

കഷ്ടത യല് വീണൂ 
നക്ടമാകുവാനെനി_ 
കിക്ടമിലായ്മ,യാലെ_ 
ന്നിക്ടമറിഞ്ഞവ൯ ത൯ 
ദുഷ്ടത വെടിഞ്ഞു വി_ 
ശിക്ടനായീടിലാത്ഥ _ 
നങ്കനാകയില്ലെന്നു__ ചൊന്നാ 

തൊഴ്*ത്തിതി ലുഭ്ഭതലാതെ_ഇനി 
വരുത്തേണ്ടുമാടടകമെ.നിക്കുണ്ടേപവേറെ [ഴിഞ്ഞ 
അവയുമെ൯ സ്വരത്തെ.-കേട്ടിട്ടമെന്നു മെ. 
പ്രവചനനിവ്വത്തിക്കു_ സമ യമിതല്ലോ__നാ 

൭ 
ജറതിക ളമവകാശം_മഫാ 
പാതകന്നാധീനമായെത്ര കാലം 
നാഥാ കൊട്ടുക്കുമ_ വക്കു നീ ചെയ്യ 
മഥോദവാശ്ദത്തങ്ങ_ളറകെ നീയോക്_നാ 

4 കങണ്ടാലുമെല്ലാമെന്നാ_ 
ലുണ്ടായിതെന്നില് ഒഅിച_ 
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തവ 
വണ്ടെ തന്നെ ഞനല്ലാ. 
തുണ്ടോ രക്ഷകനവ._ 
ഉഷ്ണ്ണിണ്ടല് വോക്കുവാ൯ പേഠി_ 
ട്ടുണ്ടെദ്ടിചതു നോകി 
കണ്ടെ ചൊല്ലിവിനെന്നു__. പചൊന്നാ 

[യുസ്കന്സ് യെ സഫ് ] 

നിനുവ വൂരി തന്നില് വാണ ൭. 
റ൨രുപതി നായിരം പേരകളിചധികം 
മനുജരെ കണ്ടു നി൯൨മനമലിഞ്ഞള്ലോ 
മനമലിവിലയോ_തുകയില്ലാ നരരിത പച 

[| 
ചദിലെ ചോരയി൯ നേട്ടം_മഫാ 
സഭ്ടത്തില് വിണുഴലുന്നു കക്കും 
കഞ്ഞേള ല് നോകി കരള ലിവോട്ടു 
തഭക്കരങ്ങളെ. കൊണ്ടെടടക്കേണം_. നാ 

242 
ശങ്കരാഭരണം.__ആദിതാളം 

നാഥാ! നീ പേഥം ചൊരിക 
വുറജാഠാതികളില് കൂപാ 
മാരി നിറവാ (യി) നാഥാ 

ജുറുതികഠം ശല നിറവാ_നതി൯ഷ 
വാതില് തുറന്നീടാ നായ്ക്കിന്നാത്മപോത 
നാഥാ ! കനിഞ്ഞീയ_പേക്ഷ വീ വേഗം മോദഭമായ്ഷ്കേട്ട കൂ-പയരുമള ണം നാ 

അന്ദപച്ചപി 
൦. 

ച് ര് [യുസ്പൂസ് യെൌരസേഫ് 1] 
നാഥാ വലമ്മൈ വി_ടകൈം യേതെന്നു ക്ൂതുമറിയാത്ത_ ജറുതികളില് ൫ നാഥാ 

ചരണങ്ങറം 
നിന്നുടെ സന്തതി തന്നില്_ഭൂമി തന്നിലെ ജാതികമാകവെ തന്നേ 
നന്നഠയറഗ്രഫ-കപ്പെട്ടമെന്നു രന്നയ്രഫാമോടു.ചൊന്നപോകടിന്നു__നം 

0, 1 കുമ്മി 

ജോതികശക്കെല്ലാമെ_പ്രാര്ഥിക്കനം ഞങ്ങ ലാദിനാഥാ നിന്നാല്. സൂഷ്ടരവ( ഏക്ജുനിദൂതി_യുണ്ടവകായപ_ [കാ കാകവെ ചിന്നി ശ്രീ-യേശുരക്തം_അപ_ മള: ൭ 1 ഷ് 
] 

3൦ മന്ദിരം 5: ഭവനം. 9, ഇണ്ടെര) ദാഖംം ദം ജനിദ്ൂതി -; ജന നവും മരനണെപവും, 
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സത്യവേഭത്തെ പഠിചങ്ങു ജാതികഠം 
നിതൃപും ഭ്രിസ്മുവിശ്വസികലായ് 
തിനിഗള ംവെടി_ഞ്ഞാത്മറി വിന. 

യാടി ചമയമ_ണിഞ്ങീടെണം_വിന 

എ 
വാനവകാശമ.-ന്വേഷ്ടിച്ച തങ്ങടെ 

മാന ധന ശക്തി_നിസേറതാക്കി 
സാനന്ദം മുമ്മരി- യാദ വിട്ട, മത്യ൪ 

മഠാനസെ ശുദ്ധിമാ_ മാരാകേണം-മത്യ൪ 
ചൂ. 

മെയ്യെ മിചചത്തെക്ക-ണ്ടീജനമാകലെ 
ദൈവത്തെ വാഴ്ടെനെം-വിഴുതോദും 
നാശദുഭൂതങ്ങളെ. വെടിഞ്ഞു ക്രിസ്തു 

യേശുമഫിമയ്മൂയരീവിക്കേണം-ക്രിസ്തു 
9 

ചിത്തസ്വാതന്ത്ര )മ-ന്വേഷ്കിച്ചു നിശ്ശേക്ഷ 

ശക്ത നടിമക_ ഒ ഠയേവരും 

ഭൂഷ്ഠുതം പിടിടപരെലാം ക്രിസ്മൂവി- 

ഉലുതക്ൃഷ്ടബുദ്ധികള 0- ക്പേണം-അവ൪൯ 
[്ഞ്ഞേക 

ജാതികാം തമ്മില് വൈരാഗ്യം വെടി. 

ജാതിയും തങ്ങളി-ലൈകൃപ്പുമാ (യി) 

ദൈപംപിതാവെന്നും- നമ്മിലോരോരുവ൯ 

തന്മകുളെന്നും സ്നേ. ഫിക്കവേണം-അവ൪ 

് 
കത്താ തിരുസ്താ ൩ പിശ്വാസമമേകമായി 

കത്താവിലെല്ലാരു_മൊന്നാകേണം 
തക്ം കലഹം പി -ണക്കം നിലയററഠു 

സ്വരൂമീഭൂവിലാരംഭികേണ്ടം-സ്വശ്ലരാജ്യമീ 
[യുസ്മൂസ് യൌസെഥ് | 

244 
ദപിജാവന്തി--ത്രിപുടതാളം 

പല്ലുപി 

ദേശം രകജിക്ക-ദയയുള്ള യേശുദേപനേ ! 

അനുപല്ലപി 

ംരംശന ! ബഫ്രഭംഗിയും സമ. 

ഭൂമി കുന്നുകഠം കാട്ടകഴം കൃഷി 

യും സുഭിക്ഷവുമുട്ള വഞ്ചിപ. 

ധമ്മ രാജ്യമതായ ഞത്ഞ൦്ട ---- ദേശം 

1൦ സാനന്മദു ആനന്ദത്തോടുക്രടിം 

മും ഉത്കൃഷ്ടം - ശ്രേഷ്ുംം 

1188104ക17 1.371.105 

ചരണങഞ്ങറം 

കേര മമതില്_തിരുപിതംം-കോട്ടഭൂമിയെ , 
കാരണവന്മാ-രിരുന്ന വേ-ണൊടുദേശത്തെ 
വുരാണാതിശയങ്ങ ല് മൂഗ- 
പക്കി പുഷ്ഫലങ്ങളലാല് വില. 

യേടുമാത്ഥമതുളള പല ഗോ. 
ത്രങ്ങളഠത നിറവായ ഞങ്ങടെ 

7 
സാത്താനായവ._ന്നടിമ വ൯.ക്രരിരുമതും 

ആത്മരക്ഷയി -ന്ന റിയായ്യൂ_ദൈവമത്സരം 
തിശയാം പൈശാചവിഗ്രഹ. 

വന്ദനാദി കഠം മൂലമായി ബഡ്ു 
കന്മഷങ്ങഠം നിറഞ്ഞ വല നര. 
ദേഫികഠ നിലയുള്ള ഞങ്ങടെ 

ദേശം 

ദേശ, 

[ ഭീക 

ഞങ്ങളു. ഒ്ളത്തി ൪. സ്വഗ്ലീയ(൮-കാശം ശോ- 
ഞങ്ങളോടെന്നും-ദിപൃല്ലവ- കൂടെ വാഴ്ച 

മംഗല൯ വിമലാത്മദേവനൊ.- 
ഴിച്ച കുന്മഷമൊക്കെയും ഫുദ- 
യങ്ങദില്ത നിറവായി യേശുവി _ 

ന്ന൯വ൮) കൊണ്ടെണി യിക്_ഞങ്ങടെ-- ദേശ 

[യുസ്മൂസ് യൌസേഫ്' 
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മലയാമി---അടതാളം 

തിരുപാംകോടേ നിനകേ രക്ഷ 

വരുന്നതും എന്നാലോ 

ചരണങ്ങറഥം 

പരിചോട്ട ശാ സുങ്ങഠം- വിദ്യകഠം വഴ്ധി 

വരുന്നു നിന്നില് ബശ്ുത്വം-കിത്തി 

ചെരുകിയ വഞ്ചിമ-ഹീപതി താൻ നിന്നെ 

ഭരിക്കുന്നു കത്തി യോടെ തിര 

മേട്ടം മലകഠം ക-രനിലം നീരനിലം 

മോടി കടര നിചയും-നിന്നിര 

കേട്ടക്രടാതെ_ അടങ്ങിയി രിക്യാല് 
തി കൂടുന്നു നി൯ മഹത്വം-- 

നീതി സ്യായങ്ങളു.നഗേരിക്ങ്ങളു.ം 

ഏതെല്ലാം വത്ത ക.വും-ലോക൪ 

ബോധിച്ചു കൊണ്ടാട്ട--പാ൯ ചെരുകീടുന 

ഭേദമെന്യേ ദിനവും--- തിഃ 



സുവിശേഷ കഗീതങ്ങറിര 

ക്രുത്തി ഇതെല്ലാം ഇ. രന്നാലും നിന്നുടെ 

മാഗ്ലത്തെ നോകീട്ടമ്പേ_-അയ്യോ 

ആത്തിയേറുന്നും $-ഡത്വം അജ്ഞാനവും 

മാത്രം നിര മാഗ്ണുമലേോ തിരു 

5 [വില്ല ൦ 

ഹത്രമയാ ക്ഷേത്രങ്ങഠം, _ബിംബങ്ങാംം കോ 
ചിത്രമേ ചെയ്യവെച്ചു- അവ 
അത്രയും നി൯ ആത്മ- നാശം വരുത്തുന്ന 
ശത്രുക്കം എന്നറികാ-_ തിരു 

6 
ഏക സത്യദൈവ_ത്തെയും സൃത൯ യേശു 

ലോകരക്ഷകനെയും േന്നു. 
ഏകന് അരുളിയ--ക്രിസ്പുവേദം ഇതില് 
വേഗം നി ക്രടിക്കൊഠ ക തിരു 

ം 1 
ശ്രേഷ്മുതയായ് വിള. ങ്ങീടുന്നു നാടെങ്ങും 
പാടാതെ ക്രിസ്മസഭ.- കണ്ടും 
കേട്ടും വരുന്ന നീ-താമസംചെയ്യാതെ 
നേടിക്കൊൌൊഠം ആത്മരക്ക-_ തിരു 

[മേ ശേവത്സലം] 

മലയാമി---അടതാള ചായ്ക്ക് 

പലപി 
ദേപാ ക.ടാക്ഷിക്കുക_ കൊച്ചി 
ഭൂവാസി കമെയെല്ലാം 

ചരണങഞ്ങറം 

അബ്രഹാമിന്നുടെ വംശക്കാരും തവ 
സ്വന്തജനവുമാകും---യ്ലദ൪ [ണ്ടു 
അബ്രാമി൯പാലകനാം നിന്നെ കൈക്കൌൊ_ 
വിഭൂമമെ്നയേ വാഴാന്. 

$ കു 
യിഷ്ടായേല്വംശക്കരോയുള്ള സവ്ൃരും 
രൂഛഷത വിട്ട വേഗം--തവ 
ഭക്തരായ് സെമ്യസ്വ ഭാവസംയുക്തരായ് 
വത്തി ച്ഛകൊണ്ടീടുവാ൯__ ദേവാ 

വി 
ഉല് കൂക്ടുജതിയെന്നുള്മോരു തള്ളലറുത 
ഉള്ളം ഞെളിഞ്ഞിരിക്കം__ജനം 
ഉല്ക്ട്രായി ഭവിപ്പതിന്നു നിന്നെ 
കത്സാഹമാഡി ഭജിപ്പാ൯__. 

ദേവ്വാ 

ഭേവ്വാ 

10 

4 
അന്തന൪ ചൊല്ല കേട്ടായതുപോലവെ 

സന്തതം വത്തിചീടും__ നര൪ 
അന്ധക്കു കാഴയെ നല്ല,ം തവാന്തികെ 
ആദരാല് വന്നീടുവാ൯--- ദേവാ 

ആമത്മാവി൯ കായ്യത്തില് ചിന്തയെന്നയേവഠ- 
“രം രാജ്യവാസികശക്ക-.എല്ലാം ' [ഴം 
ആത്മരക്ഷാകരനാകിയ നി_ന്നില്നി- 
ന്നാത്മരക്ഷ ലഭിപ്പാ൯--- ദേവാ 

6 
മൂഡഭദതിയിത മുഴ്ഴകിയ ക്രിസ്തവ. 
രാടത ക്രടാതെയഫോ-വേഗം 

നീ മാത്ര മേകഥദ്ധ്യസ്ഥനെന്നറി- 
ഞ്ഞാത്മ ശുദ്ധി പ്രാപിപ്പാ൯- 

[സി. ഡി. ദാവീടു] 

ദേവാ 

24 

സൌരാഷ്ട്രം--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
വറവാ൯ വരമരുമു.ക-ദേവാത്ഥാവേ! നീ 
വറവാന൯ വരമരുമു.ക 

അനുപല്ലവി 
വറവാ൯ വരമരുമുക-പരമഗുരുവാമേശു 
ചരിതമെല്ലാവക്കുല_ 
ങ്ങറിവാ൯ തക്കവണ്ണമായ്-_ പഠ 

ച്ൃയരണങ്ങറം 

2] പറവാ൯ സഭാമദ്ധ്ൃത്തിജ.ത 

നില്ലമ്പോഠം നിങ്ങ 
പറയേണ്ടും കായ്യങ്ങളെ ല്ലാം 
പറവാനറിവും നാവും 
പരമപിതാവിന്നാത്മാ_ 
വരു ളീടും നിങ്ങഗക്കെന്നു 
ഗരുവേശു ചൊന്ന പോല 

2 അറിവില് ശിശുവാകുന്നോരു 
അടിയനെ നീ 
വെറുതെ ഇരുത്തിടരുതേ 
തിരുവേല ചെയ്യതിന്നും 
തിരുവാകൃങ്ങളി൯ സാരം 
തെളിയിചെന്നുള്ളില് ധൈധയ്യും 
തരിക സദാത്മാവേ ൯൨ വ 



1 94 [1981 റായ മ്ബഠദ 

3 വിക്നാകുന്ന മോശയെ 
ച്വര 

കൊണ്ടു യിസ്രായേല് 
നെങദേറം 

മക്കക്കു പറയിച്ചോനേ 1 മന്മമുള്ളോനെഴജിലും 

ഇകൃൂഥ്വയെയും നിനെ 
ക നിന്നിലുള്ളത്സാഫത്തെ 

എന്നില് നീ വെക്ഷയിലയോ * 

എന്നോടപേക്ഷിചാകില് 
നന്നായയരാമെന്നു നീ 
മുന്നമെ ക്ലിചില്ലയോ 
ചെന്നായ്ലുഭിസ മദ്ധ്യത്തില് 
ചെഭ്ളഭാമടിയ൯ പേോവാ൯ 

നി ന്നനുഗ്രഫം വേണ്ടയോ ? 
ഉന്നതനേ നീ വന്നു 
ഛിന്നിവിട്ട രധിരം 
എന്നുടെ പാപത്തെയു. 
മില്ലാതാക്കാനലയോ 4-_- എന 

തൃക്കണ് തുറന്നു നോകി 

തക്ക വരമത്ങധ തന്നു 

വെക്കമെല്ലാവരോട്ടം-- പറ 

4 പഠറവാനപ്പൊസ്പലന്മാരെ 
പെന്തിക്കൊസ്ധലെന്ന 

പെരുനാമളിത ജനങ്ങ മുമ്പിത 
തിറമോടങ്ങു നിഠുത്തി 

തിരുരക്ഷക൯ മഫത്വം 

തെമിവായ്ക്കുല ഭാക്ഷയില് 

പറയി ചേ൦നേ എനിക്കും പറ 
9 കരുണയള്ളപനേ! നി 

5 തിരുമക്കലായവരോടും തരി ക്യിലയോ ശക്തി % 

തെററി വലയും നേരായിട്ടുപദേശിപ്പാ൯ 
വുറമകു ളഠായവരോട്ടം കരം കുറുകീടിലലോ ; 

തിരിപുടള്ളാരോട്ടം തീരെ കങ്കൊണൊതായിടില 

തിരിപിലാത്തവരേടടം ശരണെമാമമ൯ തമ്പയരാനേ ! 

അറി വുഭ്ഭമവരോടടമേതു- വരമിലാതെങ്ങിനെ ഞാ൯ 

മറി വില്ലാത്തവരോടും--- വറ പറയും നി൯ മഫത്വത്തെ ₹ 
അറിഞ്ഞി ടിലരാത്തോക്കു നാഥാ ! 

പരജദശിപോലെ നിന്നെ 

പത്തുവി ളിക്കുമെന്നില് 

ഗുരുവിനെ കളിച്ചാകി 
അരികില് നിലുകയിലയോ ?-എ 

0 പറവാന് തക്ക പാക്ടകഥെ. 

എ൯ നാവു്കത നി 

നിറവായുന്നെ്കില് മാത്രമെ 

പഠവാനാലാവു തീരെ” 

നം 
[ കണ്ണ്സിസെറ മണ്ടിയെപ്പോല് 

വരമിങ്ങു തന്നിടേണം--
- വറ നിന്നെ ന് 

ര ധം ഏന്നു കല്ലിച്ച പ്പിതാവേ. 

[യുസ്തുസ യൌസേഫ് | 
പന്നു സ ക്ട 

നിന്നുടെ കൃപയാലെ 

നലത്തരം കൊട്ടുത്തോനേ! 

മന്നായെക്കൊണ്ടു നിന്െറ 

ഫുണമില്ലാ ജനത്തെ 
ണ | 

നന്നായ്യ്പേ ക്ഷി പ്പിചവനേ ഃ 
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തോടി---ആദിതാളം 

റ പല്ലവി മണ്ണായുട്ളവനാക്കും 

യപേക്ഷയ്യട 
ക വയാ റോസ്സ്റ് 

എ൯ സം 
നിന്നുത്തരമരു ളി 

യെന്നുടെയ്പചേക്ഷയ്യ പോക്കിപ്പിക്ക--- ഏ 

നി൯ ചെവി തുറക്കേണമേ ന വ. പ്പി 

4 പരിശുഭ്ധാത്മാവേ ! നീയും 

കരുണെയായെന്നുഒള്ത്തില് 

പരിക. താമസിയാതെ 

ഭരിദ്രാത്മാവിതനിന്നുണ്ടാം 

പരിതാപഥിലാതാക്ക൯ 

അനുപല്വി 

നിഷകനാമടിയ൯-നി ന്യനെടിലും കൂപ 

ഏേത നീ പൊഴേ।യിച്ച 

അ൯പു വെക്കയില്ലയോ € എ൯ 



സുവിശേഷ കഗിതത്ങറാ 

തചാരിക എന്നില് നി൯ വരമത്ങഗര 

കരയുന്നു ഞാ൯ ദൈവമേ! 

മുറയിട്ടന്നു രക്ഷകാ ! 

ന ടലുന്നിര വകഷ്യിപ്പാ൯ 
മരണത്തോ ലഥിങ്ങിനെ 

കരുണയില് വളന്നു നി൯ 
കരമങ്ങ ളിലെന്നാത്ഥാവെ 

ഭരമേളി പ്പാ൯ തുണെയ്കു--- എ൯ 

[യൃസ്തുസ് യൌസേഫ് | 

൧39 
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രാജാവായ മന്ുവേലാ മനസ്സലിക_മഹാ 
രാജാവായ മനുഭവലാ ! മനസ്സല/ക 

ച രണങഞ്ങറം 

നാഥാ രക്ഷയെ ലാക്കുമൊരുകിയ 

നസറയ്യ൯ നിയേ_- 
വേതാ ഉത്തച_വെട്ടിയടുത്ത സ. 
മാധാന പ്രഭവ 1 ഇമ്മാ൯ുവേലാ 

മൂ 
ഭ്രാസ൯ അബ്രാമുടെ_സന്തതികമെ നീ 
ദശിചിടെണമേ--- 
നിസ സുവിശേഷ സഭാജനമാവാ൯ 
നിഥികഷം ചേക്ണമേ_- ഇമ്മാനുവേലാ 

് 
എല്ലകുഴചോലുയി-രിലാതായവ൪ 
കുണ്ടും ചിതറിപ്പോയ 
കല്ലുകലഠം ൨ു)൨-ജാതികഠം നിന് പ്രഭ 
കണ്ടെ നേല്ലന്നു__ ഇമ്മാനുവേലാ 

4 

കത്തിയ നിന്നെ. കുമ്പിട്ടവാ൯ അവ൪ 
_ കൂടാനിട ചെയ്തു, 
ശക്തിപെരുത്ത വി_ശുഭ്ധാത്മാവേ നീ 
ഭറുനം ചെയഡ്യരുഗ കാ ഇമ്മാനുവേലാ 

5 
' ജാതികളിനു തിക_വാവതിനും സഭ 
[ ാില്തിനും--: 
നീതിയി൯ സ്മൂയ്യനേ ! യ്യൂദരി൯ അന്ധത 
നീക്കുക മശിഹായേ-- ഇമ്മാനുവേലാ 

റ മോശവത്സലം] 
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ല്പീ പ 

സീധയോ൯സഭയെകനിഞ്ങീടെണം-__യേശു 

ദേവാ സമയമാക്കുന്നായതിന്നു-_ 

അനുപല്ലവി 

മായാവലയിലവർ വിണു കേണു-പരി-- 
താപാലഴലുന്നതു കണ്ടു വേഗ-സീയേൻ 

ച്വരണങ്ങറം 

നി൯ ദാസരായവളി൯ കല്ടുകളി- _ലിക്ടു- 
പ്പെട്ട പൃഴിക്ക ഭയ കാട്ടിടുന്നു 
അ മ്പോടടനി൯കര ല ലി ഞ്ഞുപേഗം-നിനെറ 
സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ദഗ്ധിഷീടെണം--- സി 

കി [ങ്ങ 

സീയോനെ നി പണുതിടുമ്പോളല്ലോ ഞ. 
ക്കാമോദമുള്ള കാലം വന്നിട്ടന്നു 
നീയെ നിഥിക്ഷഥിങ്ങു പന്നിടാനും-നിന്െറ 
തേജസ്സോടെ പെളിപ്പെട്ടീടുപാന൯ും-- സി 

വ 
ശാലേമധിപനായ നിന്നെ യയൂദ൪ _ളക്കെ 
ര്രിലോക രാജനെന്നറിഞ്ഞിടാനും 
ശാലേമിലായവ൪ വന്നങ്ങുക്രടി-മനു- 
വേലാ നി൯ പാദമവ൪ തേടുവാനും സീ 

4 
നിന്നാത്മദാനമവരേവരില്ും_നത്കി 
നിന്നോടെ ലലാവരെയും ചേത്തിട്ടെണം 
നിന്നാലസാദ്ധ്യമായ കായ്യമില ഠയ_താല് 
നിന്നോടീദാസരപേക്ഷിിടുന്നു സിയോ 

[റിം ജെം വകി] 
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ഭൈരവി--മുറിയടന്തതാളം 

ജറുതികളി൯ സ ഭയാം സഹോദരീ! 
ഥേനേശുവിസ_ദൂതിനെ കേക 

അനുപല്ലപി 

ആദിയന്തമില്ലാതവ൯ നിന്െറ 
താതനെന്നറിയാതു ള്ള. ജുറുത്വ 
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ചരണങ്ങറം 

ദേവ൯ നിന്നുടെ നിമ്മാതാവാകുന്നു 

ജീവവിപ്പകഠം തീനുടുപ്പക-- 
മേവയുമവനേകിയേ 
കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു പോറഠുന്നവ൯ നിന്നെ . 
ത്തിടുന്നവനെ മനമതി_ 

ലോത്തീടാതമരുന്നു റ 

നാഥന് നിന്നില് ക_നിപുമള്ളോനാകുന്നു 

നീ തിരിഞ്ഞു വരുവതിന്നവ- 
നാദരപോട്ടു നോക്കിയെ 
കാത്തിരിക്കുന്ന താത നി൯ ക്രിയകമെ 
ഓാത്തക്ം കരുതാതിതുവരെ 
പാത്തിരന്നരുളൂു.ന്നി താ--- 

ള് 
ദേവദേവനെറ ദീഷൃക്ഷമ നിന്െറ 

ജീപരക്ഷയതെന്നു നീ കുരു. 

താതിരിക്കിലവനിനി 
കോപത്തോട്ട ദ. ശിക്കം നീ ചെയു 
പാചമൊക്കെയുമോമ്മയില് വരു. 
മാവതൊന്നുമിലാതെയാം--- 

മൂ 
ആകയാല്, വേഗ-മുള്മംതിരിഞ്ഞു നീ 

ആകവെ ചെയു പാതകം തിരു. 

മുന്നിലേറഠു ചൊലീടുക 
ഏന്നാലീശ൯ തി_രുമകന് മൂലമായി 
നിന്നുടെ ഭൂരിതഞ്ങളെ ക്കെയ്യു-- 

മോത്തിടാതെ പൊലടുത്തീടും__ 

൭ 
മൂന്നില് വന്നു മ-നുജനായ ദേവ 

നന്ദന൯ തിരു യേശു താനഖി- 

ലക്കു രക്ക്ഥയെ നല്ലയശവാസ 

തന്നുടെ ചോര നിന്നുടെ പേക്കായും 

ചിന്നിയെ മുതിയേറടു ചാവിനെ 

വെന്നുയിത്തെഴിന്നെള്ളിനാ൯--- 

[യുസ്മുസ് യൌസഷ് | 

൧൭2 

ഹിനത്തുസ്ലാന്൯--രൂപകതാളം 

പല്പപി 

യേശുപ_ര൯ വാണീടും പാരിരു 
എഞ്ടും മഹാ രുജനായ് 

ചരണങ്ദേറം - 

1 യേശുപര൯ വാണിീട്ടം 
യേശു നന്നും വാണീടും 
രം സ്ൃഖ്യചന്രന്മാരും 

തീരെ ഇല്ലാതെ പോയെന്നാലും__- ൧ 

ഉ വന൯കരകളിന്മേലും 
വലിയ രാജ്യങ്ങഗമേലും 
ലോക൪ ഏവരമേലും 

ദൂരെ ദ്വീപാന്തരങ്ങംമേലും-- യേഗ്ശ 

9 സാധുജാതികഠംമേലും 
പീരജാതി കഗമേലും 
സവ്ൃകുലങ്ങഗമേലും 
പാരിത സക്ല ഭാക്കക്കാവമേലും--ഠേ 

4 രാജ പ്രഭകഠം ചക 
വത്തികഠം സകലരും 
രാജ്മാധിരാജന്മുമ്പിത 
വീണു വണങ്ങി കുമ്പിട്ടനില്ലകം-- ൦4 

൭. സത്യസുവിശേഷത്തി൯ 
സാധുകല്ഛനപോലെ 
സകല രാജാക്കന്മാരും 
ചെയ്യും നിതി വസിക്കും എങ്ങും--- 09% 

0 കുററം ശിക്ഷകമില്ല . 
ഗൃണമല്ലാതൊന്നും ഇപ്പ 

കൊണ്ടാട്ടം ലോകരെല്ലാം 
യേശു ഏക ചക്രവത്തിയാം--- യ്വേഷ്ഗ 

7 സന്ധൃയുകഷ്ഷസ്സുകളില് 
സക്ല ദേശത്തുള്മോരും 

സംഗീതം യേശുപേരിത 
പാടി വന്ദനംചെയ്യും ഏന്നും--- യ്്ര 

[മോശവത്സലം 

[ ിനിനിലിലിലിലി ലില്ലി ലില്ലി 
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സുറിയാനി---ആദിതാളം 

യേശുനാഥ൯ ജയിക്കുന്നു- ഹാലേലൂയാ 
ഇഫലോകം മുഴ്ഴ്വനും-ഫാലേല്യാ 

ച്ചരണങ്ദം 

ഓരോരോ രാജ്യങ്ങ മിത സുവിശേക്ഷം 

ഓടി നിഠഞ്ഞീടുന്നു ഹാലേലൂയാ 

ഏറെഃപരാണ്ടുതോഠും ചേനീടുന്നു 

യേശുവി൯ സഭയിതില് ഫാലേലൂഷ്യ 
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ളു കു 
പേയിന൯ മാഗ്റുങ്ങമെങ്ങും ക്ഷയിഥീടുന്നു എട്ട്പ്പി൯ ജയതി മുടികമെ നിങ്ങഠം 
പചേടിചോടുന്നു സാത്താ൯ ഹാലേല്ലയാ യേശുധിരസ്സിര പയ്ക്കി൯ [യോ 

തൊട്ടപ്പി൯ ശരങ്ങളെ തൃപ്പാ൯ പൈരി_ 
ടിന്നു പ്രിയരേ കൊഴിയും 
പിടിച്ച പാതയില് തക്ത്തു വൈരിയെ 
മുടിച്ച ജയടത്തെ കൊടുപ്പി൯ രാജന്നു_പഠ 

തി 
രാജ്യസുപിശേഷ വിജയത്തി൯ കൊടി 
അങ്ങയത്തി പിടിച്ച ) 
രാജ്യമക്കഠം ഭവിയെങ്ങുമോട്ടന്നു 
അവര് ശബ്ദമുയത്തുന്നു 
രഃജരറജനേശുനാഥ൯ വരുവതി_ 
ന്നായൊരുങ്ങിടുവിന൯ നിങ്ങളെ ലരാമെന്നു__ 

:ു 
അടിമയി൯ ഭപനര്രില് നിന്നഹോ 
യ്േശുരാജന൯ നമുക്കു 
വിടുതല് തന്നതാല് സ്കൂതിച്ച ഘോഷിപ്പി൯, 
മഫാവൈരി നക്ഷെ 
പിടിച്ചകെട്ടിയെരടിമയില് നുകം 
ഒടിച്ച തകത്തു സ്വ തന്ത്രം തന്നവന് __പഠയ 

൭ 
ഞങ്ങമംക്കലല മഹാ ദൈവമേ സ്മൂതി 
നിനക്കും നിന് സുതന്നും 
മംഗ ലാത്മാവിന്നും യോഗ്യമാമതു 
ലോകത്തിലെങ്ങും 
തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പാപത്തിന്നിരുംം മാറി 
ഭംഗിയോടെ വെളിവാകി സുപിശേഷ 

ശ്രീഭയശു മാഗ്ലുമെങ്ങും ബലപ്പെടുന്നു 
തിരിയുന്നു ലോകരിതില് ഫാലേല്യ്യ_േ 

ച 
ജാതിഭേദങ്ങം പലതും നീങ്ങീട്ടന്നു 
ജയിക്കുന്നു സ്നേഫകൊടി ഫാലേലയയാ 
പാതകങ്ങം പാരില് നിന്നു കുറഞ്ഞീട്ടന്നു 
ഫലിക്കുന്നു സുവിശേഷം ഫാലേലൂയാ__ 

ട് 
ആലയങ്ങ൦ ഉയരുന്നു യേശുവിന്നു 
ആരായധനയേറുന്നു ഡാലേല്ലയ്യാ 
നാലുപാടും വിഗ്രഹങ്ങഠം വീണീട്ടന്നു 
നാശവഴി അടയ്യുന്നു ഹാലേല്ലയാ.-_ 

ടി 
വമന്ര നിറഞ്ഞീടുന്നു യേശുരാജു ഠാ 
മങ്ങുന്നു പേയി൯രാജ്യം ഫാലേല്ലയാ 
വിളങ്ങുന്നു ദിപ്യ ശക്തിയധികാരം 
മേദിനിയിത ദിനം ദിനം ഹാലേലൂയാ 

[മാശവത്സലം] 
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ഖല 
പല്ലപി [ററി ജെം അന്ത്രയോസ ] 

പാട്ടവി൯ പാടുപി൯ സോദരന്മാരേ 
വപരനേശുവിനു സതി 
വറട്ടവി൯ പാട്ടവി൯ സോദരന്മാരേ പല്പപി 

ജയിക്കുമോ ! സുപിശേക്കം ലോകം 
ജുയ്യിക്കുമേ ! പേഡ്പുടെ ശക്തികാഠം 
നശിക്കുമേ ! സക്ച ലോകരും 
യേശുവി൯ നാമി ല് വണങ്ങുമേ_തല കുനിക്കമേ അഗ ബു സന്ത്രോക്കമമ 

ചരണങഞ്ങറം 
ക്രടടവി൯_സഭകളേ ! വന്നു 
പാട്ടവി൯_യേശുവി൯ കീത്തി കൊ ണ്ടാട്ടവി൯_ സുവിശേഷം ചൊല്ലാ൯ ഓട്ടവി൯.- നിദ്ര പിട്ടണ_ നീട്ടവി൯ മനം ഒത്തെല്ലറുരും നി_ന്നീടുവിനൂ വേഗം-_ജുഡ്ഡി 

അനുപച്പപി 
കട ട്വിന് കാഫള നാദത്താല് ഘോഷിപ്പി൯ പാട്ടവിനേശുവിന്നള്ലെല്ലയ്യാ സ്തതി-__പാട്ട 

ച്വരണങഞ്ങറം 
സാദരരേ നിങ്ങളു യത്ത്തവി൯ ശബ്ദം 
ഹറ കാഫളധ്വനിപോല് 

മറദമോടെ സ്പഗ്ഗലോകത്തോള.പും 
ര്ടരിശിന്മൊ ക്ഷെ 
ദരം ചേരുന്നു ലോകമെല്ല മേശു പദത്തില് താഴ്ചന്നുഭൂമിരാജാകളു.ം__.പാടു 
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2 
ഇടിക്കെണം_പേയിന൯കോട്ട നാം 
ഇടികെണം_ജഠുതിഭേദങ്ങം 

മുടിക്കെണം_ സ്റ്റേഫത്തി൯ കൊടി 
പിടിക്കെണം_യേശുരാജനെറ 
സുവിശേഷകൊടി 
ഘോഷ്ചത്തോടുയ_ത്തിടെണം വേഗം--ജു 

9 
മരിച്ച താ൯ നമുക്കു മോക്ഷ്ഷത്തെ 
വരുത്തി താ൯൨വെമിചച മാഗ്ലുത്തില് 
ഇരുത്തി താ൯-ഏമിയ ക്രട്ടരെ 
ഉയത്തി താ൯-യേശുനാഥന്റെറ 
രക്ഷയി൯ കൊടി 
ഘോഷരത്തോട്ടയ-ത്തിടെണം നമ്മഠം__ജു 

. 4 
൫ചലവിടീ൯_ സുഖം ബലത്തെയും 
ചെലവിടി൯_ ബുദ്ധി ജ്ഞാനത്തെയും 
ചെലവിടി ൯. വസ്മൂസമ്പത്തുകഠം 
ചെലവിടി൯- യേശുരാജനെറ 
മഹിമയി൯ കൊടി 
ഏവരുാ ഉയ_ത്തിടെണം നമ്മ ജയി 

ടട] 
യോഗ്യമമ- ഇതു നമുക്കതി 
ഭാഗ്യമേ-രക്ഷിതാവിനെറ 

വപാകൃമേ-സ്വഗ്ുലോകരോ- 

ടൈകൃമേ-യേശൂരജ്യ ൮ 
സിദ്ധിക്കായി നാം 
ഏവരും പ്രയ._ത്നിഛചീടേണമേ--- ജയി 

[മോശവത്സലം] 
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കുറത്തിപ്പാട്ടിന്െറ രിതി 

1] ഇക്ഷിതി നിവാസികമെ. 

രക്ഷചെയ്യതിന്നു 
അക്ഷയകുമാരനേ കു 
മത്യനായി വന്നു 

9 ബേതുഹേം വുരെയോരു ഗോ 

ശാലയില് പിറന്നു 

ജാതമോദം ക്രടി ദേവ. 

ദൂത൪ പാടി അന്നു 
നത്തില് നന്തി 

1. ഇക്ഷിതി നിവാസികമ ഭൂമിയില് 

പസിക്കുന്നവ൪ം 

വ 

ഗൂ 

100 

11 

12 

1961 ഠ്ധന്സ 7൬703 

ആട്ടിയ൪ കേട്ടു ചെന്നു 
കുട്ടിയെ തൊഴ്ടതു 

ചട്ടമോടെട്ടാംദിനെ കു. 

ടിക്ക ചേല ചെയ്യു 

നാല്പതാം നാമുണ്ണിയെ പ്ര. 
തിഷ്യചെയ്യു മേന്നു 
സൃപ്രമോദം വൃഭ്ധയായൊ.-- 

രുത്തി പാക്കി തന്നെ 

കണ്ടു മരിപ്പാ൯ തപസ്സി 
രുന്നൊരു ശിമെയോന് 
കണ്ടു കഷ്കിചേന്തി ഗതി. 
ചേന്നു വൃഭ്ധനായോന്൯ 

താരകാഥതി തുടന്നു 

ശാസ്ര്രികമം തിരിച്ചു 
ദ്ൂരദേശാരു വന്നു കാഴ്ച 

വച്ചവ൪ നമിച്ചു. 

ഫേറോദേസെ പേടിലെജി- 
പുന്ന ദിക്കു ചേന്നു 

പാരാതെ തിരിച്ച നസ്രേ-- 
ര്അരിത വന്നു പാത്തു 

ദ്വാദശ വയസ്സിലെടു. 
ശാലേധന്നു പോയി 
പവേദപാരഥഗരരോടു സം. 

പാദമന്നുണ്ടായി 

മുപ്പതാം വയസ്സിലേശു 
ജ്ഞാനസ്താനമേലറു 
അപപ്പോളാവി പ്രാവൃയപോലി- 
റങ്ങി തന്മേല് പററി 

നാല്പതു നാഠം പിന്നെ വനേ 
നോമ്പ) നാഥ൯ നോററഠു 

തച്ഛരെ പരീക്ഷിപ്പാന- 
'ണഞ്ഞ സാത്താ൯ തോറഴു 

കനാനൂറില് അത്ഭുതം പ്ര 
പത്തരിപ്പാ൯ തുടങ്ങി 

താനപിടെ പേദം ഉപ. 
ദേശിച്ചം തുടങ്ങി 

പന്തിരണ്ടു ശിഷ്യ കമേ. 
ചേത്തു പഠിപ്പിച്ച 

പിന്തിരിയാതെ അവ൪ ത. 
ന്നിക്ടുമാചരിച്ചു 
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കുഷ്ടരേഗികശക്കു കരിസ്മ 
സ്വസ്ഥതയെ നല്കി 
പെൊട്ടരെയും ഭ്രന്തരെയും 

സെജഖ്യമാകി വിട്ട 

കത്കാണാതുഭ്ളവക്കു 
കാഴ്ച്ച താസ കൊട്ടുത്തു 
കുറതുകേളതുള്ളവക്കു 
കേംവിയും കൊടുത്തു 
ചത്ത പ്രേതങ്ങഠംക്കു വീണ്ടും 
ചേരൃതു ജീവനാഡി 
ചിത്തമോദത്തേടവയെ 
കണ്ടവര കൊണ്ടാടി 

വപക്ഷവാതക്കാരു ചുമ. 
ടേററു നടന്നോടി 
ശിക്ഷയോടനേക തന്നെ 
കേട്ടുവന്നു ക്രടി 

സവ്യരോഗികശക്കടനെ 
ശാന്തത ലഭിച്ചു 
സവ്യബാധ പീഡകമു.ം 
സവ്വേശനൊഷിച്ചു 
കോപിച്ച കടലേ വാക്കാല് 
ശാസിച്ചങ്ങട്കി 
കാല് നനെക്കാതെ ക്ടലി൯ 
മേലവ൯ നടന്നു 

അല്ലം അപ്പം കൊണ്ടവന. 

യ്്യായിരത്തെ തീററി 
അല്ലമത്യന്മാരെ ദൈവ_ 
വൃത്രരായീടേററി 

നല്ലപദേശങ്ങഗ ചൊല്ലി 

നന്മയെ വളത്തി 
നല്ലപമകശ വറഞ്ഞ_ 
ങ്ദണ്മയെ കലത്തി 

അത്ജഭുതപ്രപത്തികഥ ഠല് 
തന്പ്രളത്വം കാട്ടി 
നല്ക്രിയകഠംകൊണ്ടു തന്െറ 
ഉഗകൂപയെ നീട്ടി 
പാപഹീനനാമവനീ. 
പ്രാപികളെ താങ്ങി 
വുറുപിക്ശക്കുവേണ്ടി ബചി_ 
യാവതിന്നൊരുങ്ങി 

താ൯ പെടേണ്ടും പാടുകമെ 
മുന്നറിഞ്ഞു ചൊല്ലി 
താന് നരക്കു ജാമ്യമായി 
മരൃകടം പിട്ടി 

൧9 

ട്രാ 

| 

കു 

ടര് 

1 

വുപിക്കു വഫിച്ചക്രടാ. 
തുഭജള ദൈപകോപം 
വാപിക്കുവേണ്ടി വഹിച്ചു 
മാററി ദൈവശാപം 

യ്യദ൪ കയ്യ്യില് താനെ ത൮റ൯ ഏ. 
ലിച്ച തന്നെ കെ.ടി 
യ്ലദരടിച്ച ുഖത്തു 

തുപ്പി ഫാസം ക്രട്ടി 

മുഗമൂടിവെച്ച ചിരിച്ചി. 
ലവർ വലിച്ചു 
കണ്ടയേറും യേശുവെക്ക_ 
രിശി്േല് തറെച്ച 

കുന്തംകൊണ്ടു കുത്തിയവ൪ 
നെഞ്ചിനെ പിലത്തി 
ഫന്തദൈവപുത്രനേശു 
ജീവനെ വിടത്തി 
സ്കജ്യനൊണന്നിരുണ്ടുടനെ 
ഭൂമിയും കുലുക്ങി 
പാരിരനിന്നുയിത്്തു ചത്ത 
മര്ൃരും ചിലരു 

യേറുശലേഥിനെറ. തിര_ 
ശ്ശീല താനേ കീഠി 
വൈരികമക്കം ഉള്ളിചൊരു 
സംശയവുമേറി 
മനു ചെനന്നപോല്ുയിത്തു 
മൂന്നു നാഠ്ക്കു പിമ്പു 
തമ്പ്രാ൯ മരണെത്തെ ജു. 
യിച്ച ജയംകൊളണ്ടു 
അമ്പിനോടീ വാത്ത ലോക. 
മെങ്ങദും പ്രസംഗിപ്പാ൯ 
തന് പ്രിയ ശിക്ഷ്യജനത്തോ _ 
ടേശു താ൯ കല്ലിച്ചു 
ആശിവ്വാഭമേററു തനറെറ 
ശിക്ഷ്യര നോകി നില്പും, 
യേശു മേഷവ;ഹനേ 
ഉയന്നു വാനത്തേക്കു 

വപവേറയപവോത വരുമെന്നൊെരു 
ഗീരുമുടന് കേട്ട 
വേറയവന൯ തന്നാവി നിജു 
ലോകരില് നിലച്ചു 

വീണ്ടുമേശു തരു പ്രതാവ_ 
ത്തോടു വരുമന്നി 

മണ്ഡലങ്ങളെ അഴിച്ചു 
ശുഭ്ധമുക്കി പാക്കും 
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വാനവും ഭൂലോക്വും വ) 

തിചത്രകി തീക്കും 
മാനവര മരിചവര. 

ശേഷവും ഉയിക്കും 

ക്രിസ്തരവി൯ വിശ്വാസികളെ. 
മേോക്കെയവന്൯ന ചേക്കും 

ദുഷരെയെല്ലാവരെയും 

നരകത്തിലാക്കും 

നിത്ൃഭാഗ്യം നീതിമാന്മാ- 
ഒക്കത്തുവെട്ടും സത്യം 

നിത്ൃരിക്ടു ദോക്കികശം സ. 
ഫിക്കവേണ സത്ച്യം 

സത്ൃമിതു പാടുന്നവ_. 
ത: ഠ൦ ധരിച്ചുകൊമേവി൯ 

കരിസ്മ തന്നില:ശ്രയിച്ചു 
രക്ഷപെട്ടകൊ. വിശ 

ലോകമൊക്കെ നേടി നിന്െറ 
ജമീപനെ കള ഞ്ഞാല് 

ശോകമല്ലാതെ നരകെ 
ലാഭമുണ്ടോ ചൊല്ലു, 

ലോകമൊക്കവെ ത്യജിച്ചു 

ജീപനെ രക്ഷിച്ചാല് 

യോധഗ്ചഭാഗ്യമോടു സ്വശ്ദേ 

വാണിരിക്കാമല്ലോ 

ക്രിസവെ നമ്പാതവക്കു 

രക്ഷധിലറിപി൯ 

ട്രിസ്മൂപെന്ന്യെ പാപിക്കു മ. 

റാശ്രയമില്ലോല്ധപി൯ 

ക്രിസ്മവല്ലോ പാപപരി.- 

ഫാരരം ചെയ്യു ദൈവം 

ക്രിസ്പവല്ലോ മൃത്യുവെ ജ- 

യിച്ച മഫാ ദൈവം 

പാപക്കടലകുരെക്കു 
കപ്പലലോ ക്രിസ്മൂ 

പാപികമക്കു വേണ്ടി രക്തം 
ചിന്തിയലോ കരിസ്മ 

ഫന്തിനയ്യോ പാപിക്.മേ 
നിങ്ങ നശിക്കുന്നു 

ഹന്ത ക്രിസ്കു തന്നില് വിശ്വ 

സിച്ച ജ്വീവിചാലും: 
[മോശവത്സലം]] 
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പല്ലപ് 

അടിമവേല ഒഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ 
അടിമയോല അഴിഞ്ഞുതേ__ 

അനുപല്പപി 

അടിമ ഞങ്ങാം നിനക്താലിനി 
വെടിയൊലാ നീ യേശുവേ! 

ച്രണങഞ്ങറം 

ആട്ടമാടു നിലങ്ങഗം വിടുക 
മോടിയേറെയുണ്ട കുവാ൯് 
പേടിച്ചോടിയ ക്രട്ടരെ ഇതാ 
നാടിലാക്കി മശിഫാ താ൯--- 

ലി 
താതനെ ഒരിടത്തിലും തഥാ 
മാതരം വേറിടത്തിലും 
സൃതകമെ വു നര മറെറരരേ സ്ഥലെ 

വിററു ഞങ്ങളെ ഇപ്പോഴോ --- 

വ 
അടിമയാക്കിയ ഉടയവ൪ വ്ല൪ 
പാടുകഠം ബു ചെയ്യുതെ 

അടിയോടത്രയും നെടുകെ ചൊടല്ലുകിത 
പാടി മാനസമാഠടുമോ--- അട്. 

4 
കൊട്ടുപെയില് മഴയോട് കുമിര പനി 
വാടി മെയ്യിത ധരിച പി൯ 

കൊടിയ മാനസമോട്ട പിടിചടി 
കോടി കോടി അടിചവ൪--- 

കി 

അഞഅട 

അട് 

നടതെരുക്കളില് കടക കോടതില് 

നാടില് നായ്ക്കും നടകിലും 

അടുത്തു ഞങ്ങഠം നടകിലപ്പുറം 

ഓടടവാനടിചാട്ടിയും--- 

കുഷ്യുരോഗി അശുഭ്ധനെന്നതതേ്, 

ക” ടിലോടി ഒളിച്ചപേോരത 

ഭൂക്ൂരായ് വഴിമാററി ഏറിയ 

ഗോഷ്ടി കാടി പിന ഇപ്പോഴോ--- അട 

അധിക ഭുൂഃഖിതരായെജിപഫ്ില് യെ. 

ഫ്രദരടിമ മഖന്തേരം 

അതിനെ നീകിയ പോലെ നമ്മുടെ 

ആധി നീക്കി പരാവര൯--- 
ത്അട 



൫ 
സുതനോട്ട പിതാവാത്മനരുമളിയ 
പേദജത്താനി കഠം വന്നിതാ 

അതുനിമിത്തമീ അടിമ തീന്നതി. 
സ്വാതന്ത്രം ലഭിചേകനാല്-- 

അക്ക്രം കണെക്കോടട ഗീതവും 
ശിക്ഷായായ്യ്യഠി പ്പിച൨൪ 
അക്ഷവും തെളിപോട്ട കാണുവാ൯ 
മുക്ഷപതയിലാക്കിനാ൪-_ 

10 
തെരു തെരെ വരുവി൯ സഹേദരര 
 ആരുമൊട്ടു മടിചീടാ 
അറിപിനേശുമഫേശനെ മന. 
ത്രാരില് നമ്പി വണുങ്ങിടാ൯-_ 

11 
ഏൂപ്പന്മാര വരുവി൯ ജ നങ്ങമെ 
ഭചപ്ലി൯ പള്ളിയിലേകമായി 
തിദ്യി൯ ആച്ചുകം ധേശുവി൯ കൂവ. 
കാദ്യിനു ഇന്നുമെന്നേക്കുമേ-_ 

12 
ജ്ഞ്ാനസ്സാന

മത്താഴവും 
അനു 

ക്ടരാനം ചെയ്യുയന്നീട
ുവി൯ 

ാനസാന്തര
മായ 

പാതയില് 

ഞ്മോനമായ്ക്ക
ടന്നീടുവി൯--

 

മേ ശേവത്സലം | 
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ഭൈരവി---ആദിതാളം 

ക] 

മോദമതിമോദം മോദം ഹേ 
പവ: ശത്തകാലം 

സാദരമ ണഞ്ഞീട്ടന്നഫോ 

അന്തപല്ലപി 
ഷജുതിഭദം വാദം തീഷ്ണ 

ജറതികകൊൊന്നാഥീടുന്നു 
സ്ലദ ജാതിയും മുതിന്ന 
ഭറുതമോദം പാടിടുന്നു 

ചരണങ്ങറം 

4 അന്നു കാനനങ്ങഠം വ്മ്ഭമുമ 
സീയോനെറ മക്ക 
നന്ദിയോട്ട പാടിയാക്കമേ 
അന്നു സുവിശേകക്കൊടി 

സുവിശേഷകഗിതങ്ങറ്ം 

മന്നിഒ ടജയം കൊണ്ടാടി 
ഉന്നതമായ്യിന്നും ജനം 
സന്നുതി പാടി പസിക്കും... മോദം 

9 അന്നു സീയോനിൽ നിന്നുണ്ടാകും 

ആഷ്ഞാവിശേഷം 
മന്നിടമെല്ലാമതുകേശക്കും 
മന്നവ൪ മന്ത്രി പ്രജ കഠം 
എന്നിവരെ ല്ലാവരിലും 
ഒന്നുപോലാവസിചിടും 
വന്നു സത യാനുഗ്രഹങ്ങഗ- മോദം 

 കാട്ടപഠമ്പോടൊത്തുമേമിക്കും 
കുട്ടിക മെ ന്നാഅ 

വാട്ടുണ്ടാക്യിപ്ലേതുമേ 
കാട്ടപുലി കമ മാടി൯- 
ക്രട്ടവുമൊന്നിച്ച മേയും 
നാടിലെലാ നന്മകമു.ം 
വൃഷ്യിയായി വച്ധിചീടും__- മോദം 

4 പാളുകുന്തങ്ങംംകില്ലാവശ്യം 
കൊഴ്ചക്ക ലാക്കി 
ചാലുപോക്കാനാകുമായവ 
നാലുടിക്കും സമാധാനം 
ചാലവെ പരന്നിരിക്കും 
വാലെടുക്കഫിലാരുമേ 

ചേലുകേ.ടില്ലൊന്നിന൯ുമേ-__- മോദം 

 ആലെജ്ുയ്യാ ഗീതം പാട്ടുമേ 
യെരുശലേമും 
ആലെല്ലയ്യാരാഗം പാട്ടമേ 
ആലെല്ലയ്യാ വാനത്തിലും 
ആലെല്ലൂയ്യാ ഭൂമിയിലും 
ആലെല്ലയ്യാ മാലാഹമ ര 
ചൊല്ലൂമെ മാനുഷ്രെല്ലാം__ മോദം 

[മം ഴും കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

2൭9 

സൌരാഷ് ട്രം---ആദിതാളം 

രേവദേവന്നു മഗ 8 ം..ഥഫോന്നതനാം 

ദേവദേവന്നു മംഗഭഒം 

അനുപള്ുപി 
ഇന്നുമിന്നലെയുമെന്നേക്ക_ 
മൊന്നുപ്പോത മഫാം 

മന്നധശിഖാമ്ടിയായ്ക്കാഴ്ചം വപരമദേപ 

141 
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ചരനേങ്ങറം 

പാപത്തില് വീനനുപോയോരു 

ലോകത്തെ നിത്യ 

കെല്ലമനുഗ്രഫവുമി- 

പ്പൂഴ്ചക്കഗക്കു നല്ല,ാ൯ 

ഉഠംപ്പവലിഞ്ഞ ദേവ. 

കരപത്തില് നിന്നുയത്തുവാ൯ ന്നെപ്പോഴ്്ം വന്ദനമേ--- ദേ൨ 

ശാവലോകത്തിത വന്നു ഇന്നും വുതുതാദ്്രി൯ സ്വരം 

ഭസ്സേഫം നിറഞ്ഞു ഫ്ൃടി കുഴല് നാദം പോല് 

ആപത്തൊഴിച്ചുന്നത. പനന തനി 
സിംഫാസനത്തില് വാഴ7ം---- ദേവ മര ചയ 

പോകുവി൯ ലോകമൊക്കെയും തുണയ്മുയമേശു 

ഏവ൯ഥെലിയോ൯ ഇന്നുമെങ്ങധക്കു കൃപ 

വേഗം പ്രസിദ്ധമാക്കുവി൯ തന്നു നടത്തേണമേ ദേ൨ 

ഏവം നി ചൊന്ന വാക്കെ 

കേട്ട നിന 'പ്രിയജനം നി 

ഏകമായ്യെയ്യും പേല എ 
ു പീഠെ ചേരുംവരയുമെ 

യാകെ. വാഴ്ക്രീടുന്നൊരു--- ദേവ സ്വിം; 

അപ്പനേ നിന്മഫത്വമാം ഓടി പ്രബലപ്പെട്ടു 

വേലയിത ഞങ്ങ നീടാന്നള്ളോരു ജയം 

അലം (്രവത്തിചീടുവാ൯ നേടാന് കരുണ ചെയ്തു, ഭേ൨ 

[റിം ജം അന്ത്രയോസ് 

പല്ലപി 

ധിറുപിറുപ്പേതുമിലാ ഇതാ_വരമരാജ വഷ്ധ ന- 

യ്ായി-ഞാന് കാണിക്കു തരുന്നിതംഗീകരിക്കേശുപരാ 

ച്ചരണങ്ങാം 

“1 പെരിയസ്വറ്റും എനിക്കായി വെടിഞ്ഞവര് ന൩ഫിന 

കുരിശത ഏ൯ പാപംമൂലം മരിചവപനേ 

ദര്വദ്രനെ പോലെ വന്നെ൯ 

കുറെചലൊഴിച മശിഫായേ ധം. 

അടിയന്നുവേണ്ടി എല്ലാം വെടിഞ്ഞവനേ-ഇനി 

അദിയന്നു ളവ എല്ലാം നിനക്കു തന്നേ 

പടിപോടെ൯ ദേഹം ധനം 

അടിയറവെച്ചു തൊഴ്ചതിടുന്നേ൯-- 

നീ തന്നതലാതെനിക്കേതുമിലേ-അതാല് 

ഏവം ഒളിക്കാതിതാ ഞാ൯ തരുന്നേ൯ 

മേദിനിയില് നി൯ സുവി- 

ശേഷാം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാനായി--- 

അരുമരക്ഷകനേ നിസ വേലെക്കു ഞാ൯-അച്ഛം 

തരുവാ൯ ഇട വന്നതെ൯ ഭാഗ്യമോ 

പെരിയ നി൯ സ്കേഫം എന്നില് 

നിഠെപാ൯ തുണെഷ മശിഫായേ-- 

പി; 

പി 

പി 
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£ വലുതു നിന്നെക്കാശ എനിക്കേതുമില്ലേ_തിരു 

വിലമതിക്കാത്ത രക്തം ചൊരിഞ്ഞവനേ 

നലംകെട്ട പാപിയെ്േല് 

അലിപോടു വന്ന മശിഫായേ- പില്യ 

ഉശേനി---ആദിതാളം 

മഹിമാസനമതില്നിന്നേശു 
ഇഫത്തില് വന്നു അരിക്കുതയില് 
നിന്നു നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനായ് 
തന്നുടെ ജീവന് നല്ലി യ 
അന്തമല്ലാ സ്ററേഹത്തിന്നു 
ഏന്തു കൊടുത്താല് മതിയാം ? 

അധരസേവ നിഷ്ണുലമെ 
ഫദയമവന്നു കൊടുക്ക 

ക്ത്താവില്നിന്നു ലഴിച്ച 
സ്വത്തില്നിന്നു ഹൃദയം 
ആവതുവേലെയവനെറ 
സേവയ്ക്കായ്ക്കി ചെലവുചെയ്തു 

ദൈവത്തിന്െറ ശുദ്ധമു 
ഭവനമതിത വെറുങ്കൈയ്യായ് 
ഒരികല്പം നീ കറണെപ്പെടാ_ 
തിരിപ്പതിന്നു കരുതീടുക 
അവനവന്റെറ പ്രംപ്യിപോലെ 
ദൈവത്തിന്നു കൊട്ടത്ത്ടെണം 

ലോഭത്തോടെ വിതെക്കുന്നവ൯ 
ലോഭത്തോടെ കൊഷ്ടീടടമെ 
ധാരാഭമായ് വിതെക്കുന്നവപ൯ 
നാരാഭമതോടെ കൊയ്യും 
സാനന്ദം കൊടടുപ്പവനെ 
വാനപിതാ സ്റ്റേഫിക്കുന്നു 

[മോശവത്സല ി! 

൭ ദഭരിഭനെറമേര കനിപുഭ്ളവ൯ 
പരന്നു വായ്ക്കു കൊടുത്തീടുന്നു 
ദൈവത്തിന്നു കൊട്ടത്തതിനെ 
അവന നിനക്കു തിരികെയഹോ 
ഒന്നിന്നു നൂറിരട്ടിയായി 
തന്നിട്ടുമെ നിന്മടിയില് 
ഇഫത്തിലെ നി൯ സമ്പത്തെല്ലാം. 
ബഫുവേഗമായ് പറന്നു പോകും 
കത്താവിന്നു കൊട്ടക്കുന്നതു 
നിതൃധനമായിരിക്കും 
നിന്നുടെ നിക്ഷേപമതു 
ഉന്നതത്തില് സ്മക്ഷിക്കു ഒ. 

[ ററി. ഡി. ളു ഭാ] 

യേശുക്രിസ്തന് തന്നേ_വാപിക്കു ശരണം 
മാമഫിമയെ അവ൯_ മനുഷ്യനായ് മഠന്നു. 
നാരിയില് നരവേഷം_ ധരിച്ചിഹെ ചര്ച്ച 
പാട്ടുകം ഏറഠു വ൯.കുരിശില് താ൯ 2൨ 

രിച്ചു 
വുറുതാളം പ്രാപിച്ചു മരണത്തെ ജയിച്ചു 
ഇരിക്കുന്നു മദിമയില്_താതന്റെം വലത്തു, 
വരുമേശു ആപ്പോടെ_ ലോകത്തെ പിധി_ 

പ്പഠാസ, 
യേശുവേ അടിയക്ക_ശരണാമായ് വരിക 

2869 ഇംഗ്ലിഷ് 

[കെം വിം ചാകോ] 
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ഠചേടഠസ്ചി. സ്വേ 
പ്രത്യേകസമയത്തേക്കുളുളു ഗീതങ്ങള് 

0 ഗോഗ്സല ൧. വ്വ്൦ഡ 1ഠഡടം 

ഭവനപ്രവേശം 

2൫3 സ്മൃതി അപേക്ഷകഠം_ദിനമ്പ്യതി ഇതില് 
ശോഭയായ് കഴിചീടുവാ൯- വ൪ 

ജുമ്മന്---ഏകതാളം 

പ്യൂപി ഇതിത പരിശുഭ്ധം_കൂട്ടവാ൯ 

വരിക ഭാസരി ൯ വീഴിതില് ഇതില് നി൯ മക്ക ൮9. ണ്ിട്ടവാ൯ 

മഫത്വദേവാ ! ഇ_ന്നേരത്തില്ത | ഇതില് സന്തോക്ഷവും-നല് സമാധാനവു; 
ഇതുമുതത വസിചീടടവാ൯-_ വര് 

അനുപല്ലപി ു 

അരുമയുഭള്ള നി൯- അനുഗ്രഹം വരാ൯ യ 

തിരുകൃപാ നിഴ_ലാകുവറ൯ 
അടിമകാം_ പ രന്നീടുന്നേ-- തിരുട്ലൂുതര കാവ_ലാകുവാ൯ 

ചരണങദാം തിരുസൃത൯ തണയാകുവാ൯ ക്രടെ 

ഇതു നിന്നുടെ. പിടാക്ുവാ൯ തിരുശു ക്ധാത്മ൯ വാ_ണീടുവാ൯--- വര് 

ഇതില് നിൻ കീത്തി പൊങ്ങിടുവാ൯ ്മോശവത്സലം 

ത്തി 

ടിസ ൦ 

പുതുവഷം 

264 9 വമ്പുലലാസങ്ങളായ 
കൊമ്പും ഇലയുമെന്നേ 

ഘണ്ടാരം---ആദിതാളം മന്നാ! കനികലെനന്നും 
തനാലലേ പാതക൯ ഞാ൯--- ഇനേ 

പളൂപി 
നല്ല പിത്തിട മന്നാ! 
ക.ലായിപ്പോയെ൯ ഉളളം 

നാനാ പിധം കല കഠം 
ഇന്നേരം യേശുദേവനേ !- കടകണ് നാകി 

എന്നെ രക്ഷ്മിക്ക നാഥനേ 

താനെ മുലച്ചപോയേ--- ഇന്നേ 
ചരണങ്ദറം 

ത നിന്നെ മറന്ന മഫാ 4 പാ പ 

നീചപാപി ഈ വദ്ം അനുവാദം നേടിയോനേ! 

ഒന്നു കടെ ജീവിപ്പഠ൯ വേണ്ട കോപമഥിന്നേരം 

ഉള്ളം അലിഞ്ഞ നീ ജന്നേ വെറുക്കരുതെന്നെ സ്വാമി.-- ഇന്നേ 

ത്ത 
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& ച്ുറദും കിമെക്ക വാക്കാല് ചരണങ്ങറം 
ചൊരിക നിനു ആത്മവെള്ളം 1 
മുററും ആത്മഫലങ്ങഗ 

മോടിയായ് ഞാ൯ തരുപവേ൯_ ഇന്നേ 

വന്നുവേറയ കുലവും ൮. 

രുന്ന കാലാകാലവും 

ഒന്നുപോലെ എന്നുമുള്ളവാ 
് ദേവേശ രേംയാ ൫ വങദ്ംഒന്നു പോകുന്നേ 

മാ പാപി ചെഴ്യ ദേറുക്ഷം 2 പേയ വദ്ഠത്തില് വിപത്ത_ 
വൈഷമൃഭാരമായ് നത്ഥമൊന്നുമെന്നിയെ 
മലപോല് പൊങ്ങിനില്ലച്ഛന്നേ__ ഇ നീയരുധം ചെയ്യിങ്ങു പാലനം 

ദേപേശനേ__ ൦രംയ൭ 
1 ഈ ഭാരച്ചാടും കൊ. 

ണ്ടെങ്ങിനെ ക്ഷിണനാം ഞാന് ക ക്വാമരോഗബാധകശ 
തില്ലഭ്ള ലോകക്കാട്ടിത വസന്തലാദിയെസ്നിയെ 
തീവ്വം നട പ്പനയ്യോ-_ ഇന്നേ ക്ഷേമപാലനം കളിച്ച നി 

ദേവേശനേ__ രേംയൃ 
8 കൈ നീടി ഇപ്പോഠം എന്റെറ മല നന്മയായി സവ്യലും ൩൨ 

കനത്ത ച്ൃമടാം വറവം 

മാന൯ുപേലേ ! നീ നികി 
മഠുവക്ഷം നല്ലീടുക_ ഇന്നേ 

ടത്തും മാ കൃപാകരാ 
നിന്നം ക.നിഞ്ഞീടെണാമേ 
ദേവേശനേ__ ംരംയാ 

[്മോശവത്സലം] | % നിന്മഫത്വത്തിന്നു തക്ക 
ഒീവിതം ചെയ്യീടുവാ൯ 
നന്മയാരു സംപ്യണ്ണരാക്കുകേ ൭൫3 ദേവേശ ഠരംയാ 

6 സത്ചഭക്തി നീതി സ്നേഹം 
താണ്ടയ്യം വിശ്വാസവും 
നിതൃമിങ്ങു വഷ്ധിപ്പിക്കകേ 

നാരി 

ആനന്ദഭൈരവി--ആദിതാളം 

പച്ഛപി ദേ വേശ൩ യ്യ 
ഠരംയാണ്ടില് ആശീ൪പ;ദം 7 ദിപ്ൃസമാ നവാക്ൃം 
രംശോ തിരുവ്വസവാദം നിന്നനുഗ്രഹങ്ങളു.ം 
രം ഭാസക്രുമേണം ഏവരോട്ടം ക്ലിച്ചയക്ക 
ഇന്നേരമേ ദേവപേശനേ__. ഛരംയാഠ 

96൫6 ആനന്ദഭൈരവി ആദിതാളം 

വന്ദനം വന്ദനം സത്യ ദൈവപിതാവേ നിനക്കു 
നന്ദനനാം ധ്േശുദ്ൂലം വന്ദനം ഉണ്ടാക ആമേ൯ 

അനുപല്ലപി 

ഇന്നിലം തന്നില് ഉള വാം എത്രയോ വിപത്തില് നിന്നു 
ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളെ ന കാര്തുരക്ഷ്മിച്ചു അതിന്നു__ 

10) 
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ചചരണങ്ങറം 

1 പാത്തലെ പഠവത്തി൯ കൂരലിയായൊരു മരണത്താല് രം 
പാരരചരോടിമാത്യവ മന്ത്രതന്ദ്രികം പലരും 

ഛീത്ത ബലമുഭ്മവര ധനികരായവരും മറഠും 
മആത്തിയോട്ട ജീവ൯ വിട്ടും ഞങ്ങം ശേഷിച്ച അതിന്നായ്--- വറ 

9 ഇക്ഷിതിതന്നില് ഭവിച ക്ഷാമരോഗാദികമളെ രു 

ശിക്ഷയെന്നപേറുത പടന്നു 3രോഷണെം- കൊരവാരനേക.൪ 

ഇത്രവല്യഠപത്തി ല്നിന്നും ശത്രുവാം പിശാചില്നിന്നും 

ഭ്രരമായി ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷ്മിച്ച അതിന്നായ്-_ വറ 

5 സത്യമാം തിരുവചനം ഉുതുവശന്മാക്ശനം 

പഥ്യമായെല്ലാവരും കൈക്കൊണ്ടു നടന്നീട്ടവാനും 

ഓടിയ കാലം അതിജ-ത വാടിയ ധരാതലത്തില് 

മോടിചേത്തനുഗ്രഫിച്ച നി൯ ക്ൃപയ്ക്രായി നിനക്കു വ 

4 ഇന്നിനിപ്പുതുപദ്ത്തില് മന്നിടെ പാഴ്ചം മനുഷ്ഷ്യ൪ 

നന്മിയോടടപജീവിപ്പാ൯ തന്നരുഗാക നി൯ കൃപയെ 

ഭൂത്യരും സവ്യസംഘവും സത വിശ്വാസി കഠം മറഠും 

നിത്യവും ശുഭപ്പെടുവാ൯ നിമ്മലാ അനുഗ്രഹിക്ക- വ 

[തോമസ് ഘജ്മോണ് 

2൦൦ ഠാ 1ച്൩ 

മഴെക്കായി അപേക്ഷ 

ഭൈരവി 267 

പല്ലവി 
പരിക പഴ്ക്ടറവു തീച്ചാ൯ 

പരിക നാഥനേ 

മാരി തതീക ജീപനേ-- 

ചരണങ്ങം 

[| പാരില് പെരുത്ത വറഗചയാലെ 

ദാഫം ഏറഠുന്നേ 

നരദേഫം മാഠുന്നേ-- 

[74 ഇട സസ്യം മഴയില്ലാതെ 

വെട്ടുപപോക്കുന്നേ 

കഷ്ജം വളരെ ക്രഴുന്നേ- 

ജു ധരണിയേറെ ഉജ്ജ്തത്താലെ 

ഉണെൌങ്ങിപ്പോക്കുന്നേ 
ദാരിദ്യംപലഭരെ ആകുന്നേ- 

4 കരുണയോടെ തക്ക മച് നി 

തരിക യേശുവേ ! 
_ നരജീവപാലനേ !-- 

വരിക 

വരിക 

വരിക 

വരിക ത്തി ത ട്ലാഖം ട്ട 

ത്രിസ്രതാളം 

നരരെല്ലാരും ക്മ്വാമംകൊണ്ടു 

നശിച്ചപോകുന്നേ 

പാരം വലഞ്ഞു പോകുന്നേ- വരി 

കൊടിയ പാവം ചെയ്തുമൂലം 

മുടിയുന്നേ ഞങ്ങശ 

വാടിക്കലങ്ങുന്നേ ഇന്നും-- വരി 

ഭൂമി ശേഷിപ്പാനായ് മഴ നീ 

“തരിക വേഗത്തില് 

രക്ഷവാകരനേ യേശുവേ !-__- പവര് 

[ആഭരണം ഫാബേ 

1ം അമാത്യ൪ ൭ മന്ത്രികം വ് 

രോഷണം --അല 
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ലു 1൩ 11൩൦ ൨ 1.21 സ്ബിടേ 

പകച്ചവ്യാധിയുള്ള പ്പോള് 

ആനന്ദഭൈരവി രൂപകതാളം 

പല്ലപി യേശുവേ നിന് സകേതം എന്നേ 

ഞങ്ങ൭ ിക്ക നാഥനേ! അഗതികശക്കു 
യായ ് ഇക്ഷിതിയിര ആരുമില്യ്യോ കരുണയോടെ 
ലു റി | ജിൂവനാഥനേ ! നാശമേറെ ചെയ്യന്നേ ൧ൃറഠും 

രേ.ഗഫാര ൽ [] ( ി പകച്ചപ്യാധി 

അനുപല്ലവി നല്ല നാഥാ നോകി കാക്കുകേ! 
ഞങ്ങളുടെ രക്ഷക്നേ ആശ നിധ്മേല് വെച്ചു ഞങ്ങഠം 
മംഗലവ്രകാശനീശോ അനുതാവത്തോടിന്നേരം 
ഇങ്ങു ചുററും ഏറെ മത്യ൪൯ 
ഏങ്ങി മരിക്കുന്നു നാശം__ ഞങ്ങമെ 

ചരണങ്ങറം 

മാരിയേററം തുടന്ീട്ടന്നേ 
അതിനാല് ഞങ്ങ 
പാരം ഇങ്ങു വചഞ്ഞിട്ടന്നു 
ഇഷ്ടബന്ധു മതോപിതാക്കഠം 
തനയനയാരും 

ക.മ്പ്പെട്ട മാഞ്ഞുപോകുന്നേ 
വിക്യൂപപാലകാ നീ കൈ. 
വിട്ടുവിടാതെ ഞങ്ങളെ 
ഇദ്ജുമായി കാത്തുകൊവാ൯ 
ഉരക്കുന്നു യേശുദേവാ '_ഞങ്ങളെ 

യാചന ചെയ്യുന്നിക്കാലം 
ദൈവമേ കരുണ ചെയ്തു,---ഞങ്ങളെ 

ഫിനര ജപം കേട്ട വേഗത്തില് 
ആരോഗ്യം നല്ലി 
മാനിലത്തെ ദശിചീടടകേ 
മാനവ പരിപാലകനേ 
ഇതു പോവോളം 

സേനദ്മുത൪ കാവലാകിങ്ങു 
നന്ദിയോടെ ഞങ്ങ നിന്നെ 
വന്ദന ചെഷ്യീടുവാനും 
നിന്നുടെ ചിറകട (യില് 
എന്നും ആശ ചേത്തിടാനും_ ഞങ്ങളെ 

[ ആഭരണം ഫാബേര] 

2 പൃ൦ല- 1൩ 11നം വ് ല് 

യുദ്ധസമയത്തു 

ഹിത്തുസ്ഥാന് 

പപ്പി 
യ്യേശുപരാ ! എങ്ങും നല് സമാധാനം 
ഇക്കാലം അരുഗക പരാ! 

ച്രണങ്ാറം 

ആദിതാളം 

ഗു 
വാരിര സമാധാനം _പക്ഷമാം നത്ദനം 
ഘൃരിപ്പാ൯ വന്ന ഭദേവാ_രകച! 
പാരില് വകന്ന ദേവാ__ യ്യേശു 

വ 
ന പാരില്. നാമ നിറെച്ചിടാ൯ ചോരയൊന്നില് നിന്നു തോന്നിയവദതമ്മില് ആശ ചു പന്ന നാഥാ.-വാപ എറെ ശല്ല്യം ചെയ്യുന്നു രര നാശകാ ! കാ! ദൈവജ്യാതാ__. യേശു | പോരില് പല൪ ചാകുന്നു യേശു 
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നി 

സാരമറഠതായ_സംഗതിയാല് തുള്ളി 
ഏറെപേര൪ ചാകുന്നയ്യയോ--പേയും 

ഏറെ ജു യിക്കുന്നയ്യോ യേശു 

ടി 

വൃദ്ധ ക്ഷീണര ഏറെ-മക്കരം ഭായ്യയമാരും 
അത്തത വെട്ടന്നിതാലെ- ദാരി 

ദ്ൃത്തുഠപെടുന്നിക്കാലം-- യേശു 

0 
ഏതും യത്നമെ ന്ന്യേ- ഏറെ പേര ചാക്നേ 

വാതാളത്തില് ചേരുന്നേ- അതാല് 

വേതാളം ഞെളിയുന്നേ-- യ്യ 
[ 

യുദ്ധം ശണ്ണ നീക്കി-യോഗ്യസമാധാനം 

അത്യാവശ്യം തന്നിടാ൯-ഏങ്ങും 

സത്യാന്ഗ്രഫം ക്രടാ൯-- യ്യ 

പ്മേ ശവത്സല 

[പല്ന ൨൦ 170൩000൩ പ ൭ വര്ധന 

പള്ളിക്കു കല്ലിട്ടക 

2070 ശങ്കരാഭരണം 

പല്ലപി 

വാനരാജ നാം ത്രിയേകനേ ഏഴ്ഴന്നരുഗം ക! 

ി 

ചരണങഞ്ങറം 

1 സേനട്ടുത സേവിതാ : ബു 

വാനലോക. നായകാ ! 

ഗാനം പാട്ടം ഭാസ൪_നടുവില് നീ 

വാ പരാചരാ! കൃപാകരാ!--വാന 

ഒന്നുപോലെ ഫഏലങ്ങുമേ നിറ- 

യുന്ന ശ്രേഷ്ടദൈവമേ ! 

നിന്നു വാക്കും ദഠസ൪_ നടുവില് നീ 

പാ പരാവരാ സവ്വേശ്വരാ!---വാന 

ഷി 

ടൂ ഇന്നു കലിടുന്ന നിന് തിരു 

മന്മിരത്തി൯ വേലയെ 

പന്നനുഗ്രഹിക കൃവക്കട-ലേ 

പരാപരാ ! മഫേശ്വരാ!--- വാന 

ആദിതാളം 

ജ്ഞാനഭായ്യയാം സഭെക്കടി- 

സ്ഥാ നമാം ക്രിസ്ദേശുവേ ! 
വാനത്തില് നിന്നീ നത [6 

പണി നട_ത്താസെഴ്ന്നരുഗര കൃപാന 

പേയിന്നാലയങ്ങമെ എല്ലാം 

നീയില്ലാതെ ആക്കുകേ! 

നീയിഫത്തിലെന്നും_ഭരിക്കെണം 

ശ്രീയഭഫാവായേമഫോന്നത--വാ 

ഭക്തരാം നല്ല്ല, ലഠ0ത ഇങ്ങു 

ശുദ്ധജ്ഞാന മന്ദിരം 
ശക്തനേ ഉയത്തി ഇതിര വസി 

ക്കേണമേ മഫാ ദയാവപരാ---വാന 

തതജാത നാത്മനേ! ജഗ- 

ന്നാഥനാം ര്രിയേകനേ! 

മോദമോട്ട ദാസരിടയില് വ൮- 

ന്നീടെനംമഫാ തേജോമയാ!-വാ 

്മോശവത്സല 
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൬൦ഠ1൦ിഠ൩ ല് 2൭ 1൨൧൦൩ 

പള്ളിപ്രതിഷ്യ 

2171 ഡപ്പാ ആദിതാളം 

പല്പപി തിരുകൃപ തിരുബലപും-ദയയും! 

വപരലോക്ഠധിപനേ! പരനേ ! തിരു മഹിമയും ക്ഷ്ധമയും [ത്തി 

വരെണും തിരുഭവനേ! 

അനുപല്ലവി 

പരനേ ! കൃപയായ്-തിരുമന്ദിരത്തില് 
ഇറങ്ങി ആവസിക്കേണമേ !_പരനേ_-പ 

പരിചൊട്ടപരനേ ! അരുമീിആലയ- 
നിറെച്ചവെചീടെണമേ-പരനേ- വ 

സ്മൃതി ജപം തിരുധ്യനേം--പ്രസംഗം 
ഇതു മുതത ൩/൩ 8൨നേ 

അധിക ഭക്തിയോട്ടം 
ശ്രദ്ധയോട്ടം നടപ്പാ൯ ഇതില് 

ചരണത്അഥം അധിപസിചീടെനെെമേ-പരനേ_ പ 

1] പരത്തിലും ഭൂമിയിലും- ഇതെന്ന നീതിയെ ധരിചവരായ്ക്കി൯ ദസ 
പല ലോകങ്ങളിലും [ ങ്ങാ നിന്തിര സേവ ചെയ്യാ൯ 
ഒരുവിധം നിറഞ്ഞും_ഒന്നിലലംഅട- നീ ദയയോടെ-നിത്യമീ സഭയില് 
ഉന്നതനായവനേ ! __പരനേ-പര നി൯കൂപ പകരെണമേ-പരനേ-പ 

ഉ അടിയരീ ആലയത്തെ. ലഭിപ്പാ൯ അറാതപിച്ചട്ടവാനും- ക്ഷമകം 

ഇടവര്ത്തിയ നഥാ ! ന്നേ അറാഭവിചീടുവാനും 

അടിമകഠം നിന്നെ-അടിതൊഴ്ടേതിട്ട മനസമധോനം-വല൪ ലഭിപ്പാനും 

അംഗികരിക്കേണമേ_പരനേ__ വര കനിവായ് ഈ സ്മയം. വരനേ.- ൨ 

മോശവത്സലം] 

൭(ഷല്൩ഇ ഠ൩ ൭ പ്ഠധയണബ൩൦/ 

യാത്രാഗിതം 

279 ഹിത്തുസ്താന് രൂപകതാളം 

ഇന്നിങ്ങെഴ്ഴന്നുവായേംരംശോ ] യും യ | വ നീക നന്നെ നന്മകമ തായേ. സ്വാഥീ ! 
$ നാഥന് നീ കാവലായേ_ ഇന്നി 

ച്രണങഞ്ങറം 3. ഇങ്ങു വസിപ്പവക്കം 
1 വിണ്ണില് നിന്നടിയാകായ് യേശു നീയേ ശരണം 

വിരെഞ്ഞു യാത്രചെയ്യോോനേ ! ഭംഗിയായ് വാലിക്കേണം_ സ്വാമീ 
പെന്നീശോ! ഗണവാനേ_സ്വാമീ! വല നന്മകഗ നല്ലെ,ണം--- ഇന്നി സ് ത | പോറമുന്നടിയാര നിന്നെ!__ ഇന്നി 5 പാവ പരീക്ഷകളും 

കനിഞ്ഞു നടത്തേണമേ ?? കേവലം അടുക്കാതെ. സ്വാമി 
ക്മമയോടെഴ്ചന്നു വായ്വേസ്വാമീ! കൃപയോടു കാഴത്തുകൊവാന്൯--- ഇ 
സകല നന്മയുള്ളോനേ!__. ഇന്നി [മോശവത്സലം] 
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സമ്കിത്തനങ്ങശ 
മു ബലഹഫരി റു 

പച്ചപി മുഖാരി__ആദിതാളം 

ല് ഇ; 1“ അത്ിയോിശചംി്കെ 

മനു: കേശക്ക നാഥനേ !__ഏനെറ 

അനുപച്പപി ധ്യാനം വിചാരിച്ചുകൌള്ളെ. 
പം ന്നാത്മപാലേന്േ് 

വി നയാം ഭൂക്ജരിന്നാലോ_ പം പി 

ചനയിത നടക്കാതുള്ള--- മനു ജ്യയ്യേ ബിന്നോഴച തണേ 
എന പ്രാത്ഥന ക൦-__ഏസെറ 

ചരണങ്ങറം ആവലാധിയെ സദയം 

1 തിരിഞ്ഞു പാപികളുടെ ഫേരാജ൯ നി കേ 

വഷിയില് നിന്നിടാതെയും ലി 

പരിഫാസികളി൯ പീഠ. ൧0 രാവിലെ ദ്വവമേ എസെറ 

ത്തിരുന്നീടാതെയുമുട്ള- മനു നാദം നി കേശക്കും__അതി 

രാവിലെ ഞാന് നിന്നെ നോകി 
9 തനതിക്ടും ദേവവാകില് 

ദിനവും വചതില്നിന്നു 

മനസ്സിലെലലാ നേരവും 

നനച്ച ധ്യാനംചെയുന്ന-- മനു 

9 ആറരരികത്തു നട്ട 

പാട്ടം ഇലഷഡ്ര്റി ലാതെ 

പ്രാത്ഥിച്ചു കാക്കും 
ദുക്യുതയിലിക്ഹീന 
ദൈവം നിീയലോ__ചെററും 
ദോഷം നിസെറ ക്രടെ പാസം 

ചെയ്യ്യിലലൊ 

ഏറഠറ കാലത്തു കനി 3 ഒുമ്മതിജനം 3തവാഗ്രെ 

കാഷ്ത്യം വ്ൃക്കഷത്തോടൊത്ത--- മനു നിലുംയിലല്ലോ__സദ്യ 

4 ചെയ്യുന്നതെല്ലാമവ൯ ദോഷികമെ നീ സദാ വെ. 

മെയ്യായി സാധിക്കും മുഷ്ജു റു9ന്നേവല്ലോ 

കയ്യ൪ര പാററിക്ലയും വ്യാജ സംസാരികളെ. നീ 

തീയ പതിരപോത തന്നേ--- മനു നംശം ചെയഴ്യീടും- രക്ത. 

പ്രേമവും പ്യാജവുമുള്ളോ- 
6 നല്ലോ൪ വഴിയെ സവ്വ രി 

പല്ലഭനറി യുന്നു 

വല്ലാത്ത ഭൂദ്ജ൪ വഴി 4 നിന്നലവററ കരേണ്മയ- 

എല്ലാം നശിച്ചുപോകും -- മനു ത്തെ ഞാ൯ നിനെച്ചു--നിന്െറ 

൫ അതിനാ ഭൂക്ഷന്മാ൪ ന്യായ. മന്ദിരത്തില് സമ്മോദത്തോ- 

പിധിയിമലും പാപികം ടടധപ്രവേശിച്ചു 

എഴ നേററിടാ നീതിയു- നിന്നുടെ വിശുദ്ധ സന്നി- 

ഒളപരി൯ സഭയികലും-- മനു ധാനത്തെ നോകി---ക്കൊണ്ടു 

നിന്നെ ഞാ൯ ഭയഭക്തിയോ- 

റ് ക്രിസ്പുനാമമേ ജയം ഭാ, 

റി ടു ജയം കരിസ്മ നാമമേ , ജം കൊച്ചകു 
ക്രസ്നേശു നാമത്തിന്നു 

(മ. ജം കൊച്ചുക്ുഞ്ഞ 

എന്നും ജയം ജയഥമേ--- മനു 

ളു. സദയം -ഒയയോടുക്രടിം ടും ത 

ഗ്രെ -- നിനെറ മുമ്പില് ദം രക്തര്്രേ 

; എ. 

1, വിനയാം -- പാപമുള്ളതായം _ രക്തത്തിനായുള്ള കൌതി 

[യുസ്മൂസ് യൌസേഫ് | 



സജിത്തനത്ങമ (9; 29) 

22 
ഭൈരവി--ആദിതാളം 

വി പപ്പു 

ഞങ്ങളി൯ കത്താവേ !_യഫാവ്വായേ ! 

ഞങക്ങളി൯ കത്താവേ! 

അനുപല്പപി 

മംഗലാ! നി൯ നാമം ഭൂഥി_ 

യെങ്ങുമതി ശ്രേഷ്ടം നിന്െറ 
ത്രിങ്ങിയ മഹത്വമാകാ_ 

ശമങ്ജ ളിഫിതെയാകി ൯1൨ ഞഞ്ച 

ചചരണഞങ്ങറം 

1 വൈരിയെയും പകയനെയു. 
മടക്കവാ൯ നി൯ 

വൈരി കഠം നിമിത്തം നാഥാ! 
പാരം വൈതതക്ചശ ബാല. 

ന്മാരെന്നിവര കളുടെ 
ചാരുവായിതനിന്നു ബലം 
ഘ്യരണമായസ്ക്ിമ്മിച്ച നി ഞത്ങ 

2 നിന്നുടെ 1കരാംഗലികമളി൯ 
ക്രിയ ധാം വാന. 
മണ്ഡലങ്ങ മിന്ദുതാരങ്ങഠം - 
എന്നിവ നോക്കുമ്പോഠം മന 
നന്ദനനേ നിയോത്ത്ു കാ. 
ണുന്നതിനവനെന്തുള്ള ? 
ഉന്നത മഹഫത്വദേവാ 1 ഞങ്ങ 

ച വാനനദ്ടതന്മാരെകാളല്ലം 
ചെറിയോനാകി 
മാനമഫിമകെ കൊണ്ടു നീ 
മാ നവനെ മുടി ച്ചടി 
പാനവരാധിപാ! നിന്െറ 
പാണിയി൯ ക്രിയകളിന്മേ_ 
ലാനരനെ നാഥനാംകി__ ഞങ്ങ 

4. ആടു മാട്ട കാട്ടുമൃഗങ്ങ 
മെ യ്യമാകാശ_ 
ത്തൂുടെ പറക്കും പക്ഷി ക. 
മോഴ കടലില് കളി_ 
ചോടും ഥീ നങ്ങളെയ്യം 
പാടെ പരാ! നി നര_ 
പ്പാടിന്നടിക്കീഴാകി__ 

ഹാമാനും 
15 കരാംഗുലികഠം - കൈവിരല് 
റം മീനങ്ങള്ം .... മത്സ്യങ്ങഠം. 

ഞങ്ങ 

11 

നായകാ! നി൯ നാമം 
ഭൂവെങ്ങുമതിവ മഹ. 
നീയമായിരിക്കുന്നു ദേവ 
ദേവാ ! താതസതാത്മാ- 

വായ ത്രിയേക യഫഹഫോ. 
വ൮വായേ | മഹത്വം കരു 

നൊയതനാ തവാമേന- ഞങ്ങ 

[യുസ്മൂസ് യൌസേഫ്4 

276 
സുറിയാനി 

1 കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 
എത്രയോ ഭാഗ്യ മനുഷ്യ൯ ഞാ൯ 
പുത്ര വിചാരത്തോടെന്െറ 
മുട്ടുക തിത്തരുമുന്നു താ൯ 

2 കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 
മാത്രം മമ ൭ ഭാഗ്ൃത്തരു താസ 

വ്രസ്മാന്നാദികലെത്തന്നു 
നിത്യം പോറടുന്നെന്നെത്താ൯ 

9 കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 
ത്വരുകല്ലനകഠ കാക്കും ഞാ൯ 
ഭക്ത്യാ തന്നുടെ മാദ്രൂത്തില് 
ചിത്തഭയേന നടക്കം ഞാ൯ 

ക കത്താവെന്നുടെ ഇടയന് താ൯ 
മൂഷ്ഠുത മാനുഷനെന്നാലും 
കത്താവെ൯ പാപം പോകി 
$ ചിത്തവിശുഭ്ധി വരുത്തും താ൯ 

5 കത്താവെന്നുടെ ഇടയ൯ താ൯ 
ചത്താലും അതിധന്യ൯ ഞാ൯ 
6മരണ തമോനിഴലിത പോലും 
ഒരു ഭയമുണ്ടാകാ മനസ്സില് 

൫ കത്താവെന്നുടെ ഇടയന് താ൯ 
കത്താവിന സമതി പാട്ടും ഞാ൯ 
കത്താവങ്ങു വി മിക്കുമ്പേറഠം 
നിതൃതയില് സൂത! പാടും ഞാ൯ 

മം ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

ടം അതീിവമഫ നിയം -- ഏററവും മഫ 
ത്വമുള്ളം ൧4.൦ ഭാഗ്യത്തരു -- ഭാഗ്ൃത്തിന്െറ 
വൃക്കഷംം $ം ചിത്തവിശുഭ്ധി ഫൃദയശു 
ഭ്ധിം 6. മരനെ തമോനിഴലില് മരണ 
മാകുന്ന അന്ധകാരനിഴലിരും 
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277 ഇം ഹ്ലീഷ് 

1 യേശുവിനെറ ആടു ഞാ൯_അവനിടയ൯ എനിക്കു 
അതുനിമിത്തം യേശുവിലൊ _പോരാതെയാ കയില ഏതുമിനിക്കു 
ജിീവപപരിപാലനത്തിന്നു..ശാന്തമാം 
ജലവും നല്പിയെ_മേഷിചിനിടം വാടാതതും 
തെളിപായ് കാട്ടിയെ നലമോടെയരുളി നീട്ടിയെ 
അരി കിതനിന്നു പോഷ്ചിച്ച രാപകര ദിനവും പോറഠുവോന് 
ശീലകേട്ടു തും അവനാകെയ കുററുവോ൯__ 

2 അവനെന്റെറ ആത്മാവെ_അനുദിനവും നാശത്തി൯ 
വഷിയില്നിന്നു മാററിയവ൯ തന്നാമം മൂലമെന്നെ നീതിവഴി മില് 
മെയ്യായ്യുടത്തിടുന്നു എന്നാല് ഞാനഫോ 
മരണഛായയി൯ വക്കത്തും നടകൊണ്ടീടിലം 
ഒരു ദോക്ലാല് ഭയം വരുവതു നഫിമെ പാകില്പം 
അമലപരാ നാഥനേ ആഭരവിനി കായുണ്ടു നീ 
ആശ..സിപ്പിപ്പോം നി൯ വടി ശാസനകശം ഏന്നെ 

പ പര നേയെ൯ മുമ്പില് നി_പരിചിലൊരു മേശയെ 
രിവുഗണങ്ങശ സന്നിധിയില് തയ്യാറാക്കുന്നു ഏറ്്്റയഠാല് ശിരസ്സിനെ 
ആകെയഭിക്കേക്വും ചെയ്യിട്ടന്നു എ൯ 
പരനാത പ്ൃഴ്ണുമായ് വകോടലം പാത്രം പാനീയത്താല് 
കവിഞ്ഞീടുന്നു എന് ദിനമതില് മുഴ്ഴതും ആയുസ്സില് 
കനിപുമെന്നെ നന്മയും _ചാരവെ തുടരും നിശ്ചയം 
ദൈവത്തി൯ വിടതില് അഹം വാണ്ീടുമെന്നുമേ_ 

278 മുഖാരി 

1 
എ൯ യഹോവായേ ! പാപികാശ്രയം 
നിന്നുടെ തിരുചാദമേ_ഇപ്പ്യോഠം 
എന്നെ നിന്തിരു നീതിയില് രക്ഷി. 
ചെന്നും താങ്ങി പാലിക്കുകേ 

ലം 
പൊന്നേ നി൯ ചെവി ചായിക്കേണമേ 
എന് നിലവിളി കേടിടാ൯_പാപി 
പോവതിനൊരു പാത മററിലേ 
പാപിക്ക്കു സതമേ ! 

ട് 
നിയെ൯ പാറയും കോട്ടയും ഏനെറ 

പ്രിയപാലനും ആക്ുകേ-യേശു 
നിന്നുടെ നമേം ഓത്തു പാവിയെ 
എന്നും താങ്ങി രക്ഷിക്കുകേ 

2 
സവ്യലോകങ്ങഠം താങ്ങുന്ന ശക്തി 

സ്വ്ൃമുള്ള തൃക്കൈകഥല്-ഏക 

[പി, സിം ഇൻ ട്രാ 

അടതാളം 

സത്യഭൈവമേ ! ഞാ൯ എ൯ ആവിയെ 
നിത്യം എല്ലിച്ച പാക്കുന്നേ൯ 

9 
ദുഃഖമേറുന്നു ദൈവമേ എന്െറ 

വക്ക നി൯ കൃപ കാട്ടുകേ-മഫാ 
ദുക്കനാം മകനായ പാപിയെ 
ഇഷ്വൃത്രനാക്കേണമേ 

6 
൫൭൯ അകൃത്യത്താല് ദേഹം ജീവനും: 
ഒന്നുപോല് ക്ഷയിചീടുന്നേ-ചുററും 
ഇങ്ങു വൈരിക്.മ ക്രട്ടന്നേ എന്നെ 
മങ്ങിപ്പാ൯ രി 4 

ജിവ൯ ഭാഗ്യവും പാപിക്കുള്ളമവ 
ദിപ്യകൈകളില് യേശുവേ !-ആത്മ 

ജീപനും സവ്ൃഭാഗ്യവും നല്ലി 
പാപിയെ രക്ക്മിക്കേണമേം. 

[മോശ പത്സലം 



സജിത്ത നങ്ങ (47. 1--159) 

279 
മദ്ധ്യമാവതി---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
നുന്നുടെയുള്ളം പെറങ്ങിടുന്നു 
നര വചനത്താല് 
എന്നുടെയ്ുള്ളം പ്പുങ്ങീടുന്നു 

അനുപല്ലുപി 

എന്നുടെ ക്രിയകഠം രാജ. 
ന്നാകെയെന്നുരെക്കുന്നു ഞാ൯ 
എന്നുടെ നാവെകഴ്ട്ത്തുകേ.9ല് 
വേഗമുള്ള ലേഖകരെറ ഏന്നു 

ച്രണങ്ങറം 

മാനവവുത്രരിത നീ മഹാ സുന്ദരനാംലാ_ 
വന്യമൊ നിന്നധരങ്ങളി൯ [ട്ടു 
മേലിതാപൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു_ ആയതു കൊ_ 
ദേവനോ നിന്നെ എന്നന്നേക്കും 
ആയനുഗ്രഹിിരിക്കു_ 
ന്നോഴുസ്സം പ്രഭയുമായി 
വിയ്യവാനേ ! നിന്നുടെ വാം 
നിയരയ്ലു, കെട്ടീടുക__ എന്നു 

സത്യവും വിനയം നീതിയും-രക്ഷിപ്പതിന്നു 
ഇപ്രഭയിലെഴ്ഴന്നെ ജി ൯) 
സിരദ്ധിപരുത്തുകാ നിന്നുടെ വചഭയ്യും നി. 
നക്ക ഭയ രമുള്ളതു 
സു ജമായുപമദശിക്കും 
[അ (സുജ ുലങ്ങഠം നിന്നുടെ 
കൃത്തവയവയാല് നി൯ കീ_ 
റിണിട്ടം വംശങ്ങള കെ 

യ ല് 
ന്നവന്ദെറ വൈരി കളു.ടെ_ഫൃദയത്തിലാ. 
ടനനവ ദൈവമേ! നിന്നുടെ 

ഛന്നു 

109, 
ഉന്നതസിംഹാസ നമെന്നു_മുള്ളതു രാജ്യ - 
ഭണ്ഡിതം നേരെയുള്ള ചെക്കോല് 
നീതിയെ സ്നേഹിച്ച ദോക്കം 
നീ പകെക്കുന്നതാത ദേവാ! 
നിന്നെയഴിഷേകം ചെയ്യാ_ 
നന്മദതൈലത്തിനാത് ദേവ൯__ 

4 

നിന്നുടെ ക്രട്ടകാരെക്കാമും_അധികമാകും_ 
വണ്ണമിതാ ചെയ്യഹോ ദേവ൯ 
നിന്നുടെയ ൨(ൂങ്ങ ള ഠകെ_മൂറുമഗരു_ 
൮൦ ലംവംഗത്േതേോലമുമ്ളവ 

ആന ത൯ കെമ്പൃ൭ കൊണ്ടുള്ള 
രാജധാനികളില്നിന്നു 
നിന്നെയങ്ങാനന്ദിപ്പിചീ_ 
ടന്നിതാ ദൈവമേയവ൪_ 

2 
നിന്നുടയ ശ്രേഷ്ടന്മ: രടെ_ഇടയില് രാജ 
നന്ദിനി ക്മുണ്ടു രാഷ്ഞി താ൯ [ഞ്ഞു 
നിന്നുടെ വലഭാഗത്തൊഫീര്൪_ തങ്കമണി 
നിനീടുന്നിലയോ പുത്രീ നീ 
ഉന്നയെ കേ. കാഞ്ടമ ചെവി 
നല്ലപോലെ ചായിചീട്ടക. 
നിന്നുടെ ജനവും തത൯ 
തന്നുടെ വീട്ടും മറക്ക 

ടി 
മന്നവനന്നേരം നിന്നു-ട_നാഥനാ കയാല്, 
നിന്നഴകു വാഞ്ചിചീടുമേ [തീറി൯ 
വന്ദനം ചെയ്തു നി അവനെ. എന്നായെ_. 
നന്ദിനിയാദിയായ് ജനത്തി൯ 
ഉന്നത ധനവാഗ്മ%േ സ... 
മ്മാനമോട്ട ക്രടെയഫോ 
നിന്നുടെ മുഖപ്രസാദം 
തേട്ടമാമേ നളെല്ലയ്യാ__ 

എന്നു 

ഏന്നു. 

ന്നു: 

ഏന്നു. 

[യുസ്തസ് യൌസേഫ്] 

080 

1 മഹിമാസനനാമഖിലേശന_ 

ഖണ്ഡങ്ങള് 

ങ്ങെഴ്ച ന്നേല്ലയില് തന്നുടെ വൈരി കറം 
ചിതറീടുമവന് തിരുമുന്നി൯നിന്നു പകയാ മികളോട്ടമഹോ പുകപോലെ. നീയവരെ പാറമദുമേററവും 

അട ്ളത്ത്്ള് 
1: അസ്സൂജാലം -- അമ്പുകമലൃടെ ക്രട്ടംം 

ദുഷ്രഫോ 
പിറ പ ിറ്; 

മം നന്ദിനികാഠം  പുത്രിമഠേ. 



4 03 

% 

941,249 (൫0൭) 

തിരുമുന്നില് അഴിഞ്ഞീടും മെഴ്ഴകുരുകും നിക൪ തീ മുന്നില് 

തിരുസന്നിധിയില് സന്തോക്കിക്കും നീതിയുള്കോ൪ 
അവരുലസിച്ചാനന്ദിചീട്ടമേററമഹോ 
പരന്നു പാടിടുവി൯കീത്തിച്ചിടുവി൯ തിരുനാമം 

വഴി ചെത്തി നിങ്ങാം വെടിപ്പാക്കുവി൯ . 

വ നമാഗ്ലാമതായെ  ന്നെള്ളന്നവന്നു 0 $ 

യാഫെന്നവ൯ തിരുനാമമഹോ തിരുമന്നിലങ്ങുലസി പ്പി൯ 
പരിശുദ്ധ_പാധ്പിടത്തില് നാഥനനാഥരി൯ താതനവ൯ 
വിധപകളി൯_പിധികത്താ കുടിയിരുത്തുന്നവനേകാകികമെ 

അപ ബദ്ധരെ ശ്രീത്വത്തിര പുറപ്പെടുവിക്കുന്നോ൯ 

വരണ്ടിടത്തെ വസിപ്പ മത്സരക്കാ൪ 
പരന്നു പാടിടുപി൯_ കീത്തിച്ചിടുഖി൯-തിരു നാമം 

നിഖിലേശ ! നിമെറ ജനം മുന്നില് നീ 

നടന്നു മരുമാസ്ൂമായ്ക്കോകയില് 
പരനിസ്രയേലിന്നധിപ൯ തിരുമുമ്പില് സീനായില് തന്നെ 

പാരി ഒ കി വാനങ്ങമും ഉന്നതനുന്നീല് പൊഴിഞ്ഞടിതഹോ 

മഴ നിറവ_യ്യൊരിയിച്ച തലന്ന നിന്നവകാശം നീ നിവൃത്തി 

തിരുസംഘം കുടിയേഠിയ നാടില് ദൈവമേ! നിന്െറ 

ദയഡിലെമിയവക്കു പാഡ്യൊരുകി 
പരന്നു ലാടിടുവി൯. കീത്തിഷിടുവിന൯ തിരുനാമം 

പരമേശനഫോ മൊഴിയേക്ുന്നു 

ജുയവാക്ര്രികമേം ബഫുസൈന്യമേ 

പടമന്ന൪ വിരണ്ടോടി വീട്ടിലിരുന്നവലപഫൃതം പങിട്ടുമേ 

കിടനട്ടവെ_ കിടന്നെടിലും വെള്ളി പൊതിഞ്ഞുള്ള പ്രാക്കമോട്ടം 

വ൯പൊന്നി൯ പ്രഭ പൊതിഞ്ഞ ഇറക്ു കളും നി്ങഗം സമമാക്കുേ 

സവ്യവവലഭനു മന്നവന്മാരെ ചിതഠിക്കുന്നാ 

ശപ്പോ൯ ഫിമംപോലെയതിത വെണ്ടയാകും 

പരന്നു വാടിടുപി൯_ കീത്തിചിടടവി൯ തിരുനാമം 

മലബാശാ൯ മലപരമേശ നി൯ 

മലബാശാ൯ മല കൊട്ടുമുടി കളു മല 

കൊട്ടമുടി കമു.ടെയ ശിഖരികമെ. പര൯ തന്െറ പാഷ്യിടമാ (യി) 

ആശിച്ചഭള ശൈലത്തോടു എന്തിനു സൂദ്ധിചീടുന്നു നിങ്ങ 4 

എന്നുമതിത്-മന്നനഫേ വസിക്കും താനുമെന്നാലൌ ദേവരഥങ്ങഗം 

ഇരുപതിനായിരം രടിചച ലക്ഷഞ്ങഠാം തന്നേ 

ദേവനുണ്ടതില് സീനായിത ശുഭ്ധസ്ഥലത്തായ് 

പരന്നു പാടടവി൯_- ഭിത്തി കിടുവി൯ തിരുനാമം 

ഉയരത്തിലേക്കു പരമോന്നതാ! 

ജയമോട ഭവാ൯ കരയേഠിപ്പോയിടട 

തോററവരെ കെടി മാനുക്ഷരോടും മത്സരക്കാറരോട്ടഠ 

ദറുനത്ജ൭ മു വാങ്ങി വൃതം യാഥഡെന്ന ദൈവമതായ്യുസിപ്പാ൯ 

ആകുന്ന നേ തേഠുമവ൯ അനുഗ്രഹി ക്കപ്പെട്ടവനാക നമ്മില് 

ഭറുരം ചുമത്തിയാലിശ൯ തന്നേ നമുടെ രക്ഷ്ച 

യേശുനാമത്തിന്നു ജയം ജയമെന്നഫോ 

പരന്നു പാടിടപി൯-കീത്തിച്ചീടുവി൯ തിരുനാമം. 
[യുസ്തൂസ് യൌസ 



൩ ിത്തനങ്ങഠ (86; 97) 

281 
കാമോദരി--ആദിതാളം . 

പല്ലപി 

തിരുചെവി ചായിക്കേണമേ ദരിരനാമെ൯ 
കരംിലും നി കേട്ടിടേണമേ! 

അനുപല്ലപി 

ചപരത്തില് ഭൂതരിന൯ പാട്ടുകഠം 
വെരുത്ത മോദമായ് കേട്ടിട്ടും 
പെരുത്തുയന്ന ക്രിസ്ദേശുവെ 
നിറെഞ്ഞു സങ്കടമ ഠകയാത_-__ 

൧൫2 

ചരണങ്ങഥം 

ശരണമെന്നു നിന്മൂ൯ പീഴ്ചന്നേ൯ 
പരനേ എന്നെ 

ഒരിക്കലും നീ കൈ വെടിയലേ 
ഓരോ ദിനവും 
ഇരന്നു ഞാന് കരഞ്ഞീടുന്നിതാ 
തുറന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞീടുന്നിതാ 
ഉരുക്കമൂള്ള എന് നായകാ 
പൊറു ടടകെ൯ പിഴയാകറവേ-- തിരു 

നിലവി ളിക്കുന്നേ൯ അടിയ൯ 
നീ കേക്കേണമേ 

പത്തുവരാളി 

തിരു 

155 

വലിയപനാമെ൯ തമ്പുരാനേ ! 

നിലയിലയ്യോ! 
അലയ്ുവാ൯ നി൯ അടിയനെ 
അകലെ ഓടിചിടരുതേ 

സ്ഥലത്തില് പന്നെ൯ ജവത്തിനു 
ഫലം നീ കല്ലിചിടേണമേ-- തിരു 

നിനക്കു തുല്യം ദൈവങ്ങളിലേ 

നിനു ക്രിയയെല്ലാം 
നിനെച്ചറിപാ൯ ബുഭ്ധിമാനിലേ 
മന്നവനിശോ 
മനസ്സലിഞ്ഞിടെണം പരാ 
അനുഗഫിചിടെനെം പരാ! 
അനത്ഥനാലായി തോ വരാ 

നിനക്ഭയം വിഴ്ഴന്നിതാ-__ തിരു 

പെരുത്തു പാവപ്യഠധിയെന്നുള്ളിത 
നിസ നന്മക്കു 
ഒരിക്കലും ഞാ൯ യോഗ്യനലയ്യോ 
ഏന് രക്ഷിതാവേ ! 
പെരുത്ത നി൯ നന്മയാലിതാ 

വരുത്തമമ്മോരടിയനെ 
നിഠുത്തി നിനു മു൯ വരുംവരെ 
ക്.രത്തി നാൽ താങ്ങീടേണമേ_ തിരു 

[മോശ വത്സലഭ] 

അടതാള പായ്ക്ക് 

മം രി ടവ 

വരുവി൯ നാം യഹോവായ്മു, പാട്ടക__രക്ഷ്ഷ 
തരുന്ന ജിവപാഠെക്കാത്തീടടക, 

അനുപല്ലവി 

തിരുമുമ്പില് സ്കൂതിയോടാ-ദരവായ്യ്െന്നു നാമെല്ലാ.- 
വരും സദ്വത്തനത്ങമ ഒഠ0-ടൊരുഥിചാത്തു ഘോഷിക്_ 

ല് രണങഞ്ങറം 

1] യഹോവയായവ൯ മഹാ ദൈവം_അവന്൯ 
സല ദേവകമക്കംമേത രാജ൯ 
മഹിമയില് താണിടക്ങ &വസെറ_കയ്യിരു 
മഹിധരോന്നതങ്ജമും തന്൯െറ 
മഹോദഭധിയ്യുമപനെറ_വകയാകുന്നു താനത 
പട.ളിതു കരയെയും_മഹാ൯ കൈകഠം മനഞ്ഞിതു__ 

1ം മഫോദധി വലിയ സമുദ്രം 
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൧൫3 

827,209 (00) 

വരുവി൯ നാം തൊഴ്തു വന്ദിക്കുക..ദേവ 

തിരുമ൯ ചെന്നു നാം മുട്ടുകുത്തുക 

പ ച്ചവി 

വര൯ നമ്മെ പടച്ചവനാ കയാത.---തന്നേ 

പരമ൯ നമ്മുടെ ദേവനാക്ുന്നു 

കരുത്ത൯ മേചിലി൯ ജനം കരത്തിന്നാടുക നാം ത൯ 
സ്വരത്തെ നിങ്ങളിങ്ങനു. സ്വരത്തോടിന്നു കേഷക്കേവി൯_ വ 

പൊരു വിവാദമാം മെറിബായിലും__അത്ഥം 
പരീ കഷയാക്ുന്ന മസ്പാനാഭിലെ 
മരു ഭൂവപികലുമെന്നെപോലവെ --നിങ്ങഗം 
കഠ)ുനമാക്കരുതു ഭളമന്നെസെറ 

കരത്തി൯ വന് പ്രവൃത്തി കാഠ൦മരിച്ച നിങ്ങ ളിന്നച്ഛ൯ 
ദരിശിച്ചാറെയുമെന്നെ_ പരീക്കിചങ്ങു ശോധിച്ച-- വ 

എനിക്കു നാല്ലതാണ്ടാവംശത്തോടു---രസാ 

ജുനിച്ചില്ലായവരുഭ്ളില് തൊരഠുന്ന 

ജനവുമെ൯ വഴിയറിയാത്തോരു.- മെന്നു 

മൊഴിഞ്ഞെ൯ സ്വസ്ഥതയിലായവ൪ 
അണൊഞ്ഞുധപ്പ ക.യില്ലെന്നു-1ചിനത്തേടേഠണയിടുട ഞാ൯ 
ദിനമെന്നും ത്രിയേകനെ_ വണങ്ങി പാക്ക്ിടാമാമേ൯-- 

[യുസ്മൂസ് യൌസേഫ 

കൊട്ടപ്പി൯- ദേവന്നു ശക്തിയെ 
നാഥന്നു തിരു_ നാമമഹിമ 

പാട്ടവി൯_ സക്ല ഭൂമിയെ ! നാഠംതോറും നിങ്ങഠം_നല്ലിനല്ലി--൨ 

ദേവന്നു. പൂതിയ പാട്ടായി 4 കാഴ്ഠിയെ- എടുത്തവന് മതിലകങ്ങളി 
പാട്ടവി൯ നാഥന്നു പാടി ചെന്ന വ_ന്മുന്നില് വച്ചട൯ 

നാമം പാട്ട 
ന്തു 
വി൯-നാഠഠതോദും തെറ വിശുദ്ധി യി_ ന്നലക്കാരത്തില്ത 

രക്ഷയെ നിം ആത്തറിയിപ്പി൯ ദേവനെ. തൊഴ്തീട്ടവി൯ 

ചചരണങഞ്ങറം 

| ജാതി കഠം_ അറിവതിന്നു ത൯മഫിമയെ 

സകല ജുനങ്ങ- കോട്ടം ത൯ 

അതിശ യങ്ങളു.ം_വിവരിപ്പി൯ 

എന്തെന്നാലവ൯_-വലിയവന്൯ 

ഏററവും സ്മൃതി -ക്കേറവ൯ വന 

ഭൂതലങ്ങഠം 25. നാഥന്നു നിങ്ങ -- പാട്ട 

സകല ഭൂമിയെ 1 തിരുമുന്നില് നിങ്ങ 
നട്ടങ്ങുവിനവന്൯.- ഭയങ്കരനെന്നു-പാഃ 

വാനവ൯._വാഴന്നതിനാലൂഴിയും 

ഇള കാതെ സ്ഥിരപ്പെടുന്നു 
നേരായ്ക്കായ ക൯ ജനങ്ങ ൦ ക്ട 

ന്യായം വിസ്മുരിക്കുമെന്നു 
ജാതി കലോട്ട- മോദമായ്യ്ുറ-- 

ഞ്ഞീട്ടവിന്നാദി-നാഥന്നു നിങ്ങഗം.-൨ 

9 ജാതികഠം_തൊഴ്ചന്നദേവകലൊക്കെയും ൫ പാനങ്ങശ_സന്തോഷികയുമൂഴി മു. 
അസത്തുക്ക തന്നേ-ദൈവമോ മാനന്ദിക്കയുമാഷിയും 
ചമച്ചപ്പനാ. കാശക്ങ൭ഥെ അതിന നിറപവോട്ട- ക്രടവെ 

ഭയയകര൯ ദേവ ന്മാരെക്കാഗ മുഴങ്ങിടടകയും ചെയ്യട്ടെ 

ഉന്നത൯ തിരു മുന്നില് വാനവും ഹല്ലാ വയലി ലുദഭതൊക്കെയും 

മിന്നും പ്രഭയു_ മെന്നു മുണ്ടെന്നു---പാടു ഉല്സി കുട്ടെ- നല്പതായിട്ടു--- പ; 

ടൂ ശക്തിയും-അഴകും വിശുഭ്ധസ്ഥലത്തു 1! അന്നഹോ.-കാട്ടിലെ മരമൊകെയും 

ജനങ്ങ മി൯-കുടടംബങ്ങേ [ണ്ടു 

കൊളട്ടുപ്പി൯-ദേവന്നു മഫിമയെ 
തിയ് നം 

ആതര്രീടടും ദേവ തിരുമുന്നില് 
ദേവന് വരുന്നു--ഭൂമിയെ 

1, ചിനം കോപം 



സങ്കിത്തനങ്ങഠ (96. 10-13; 100) ലം 

ന്യായംവി ധിപ്പാ൯_പരുനിതാ 

നീതിയിലൃഴി-യെയും ജനങ്ങ. 

മെ. യുംവിധിക്ക_മുണ്ടയിത തന്നെ-പാ 

് ജയം ജയം-വരമതാതന്നു ജയജയ 

പരമ സുതന്നു- ജയം ജയം 4 

പരമാത്മാവിന്നു_ജയം ജയം 
ത്രിയേക്ദേവന്നു- ജയം ജയം ॥% 

ജയം ജയം ജയ.യേശുനാമത്തിന്നു 

ഒുയമാമേ സ൯ജയ_മാമേനാമേനെന്നു--- 

പാട്ട 

[യുസ്മൂസ് യേ സേഫ് | 
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ചറവി൯ പറവിന് പുറജാതി കലേ ടു 

വരമ യഹോവാ ഭരിക്കുന്നിതെന്നു 

| അനുപച്ചപി 
കി! 

വറവിന൯ പഠവിനവ൪ 
തൊഴുന്ന ദേവകളെല്ലാം 

ഉയിരില്ലത്തുരുവങ്ങ൦ം 
തരിമ്പും ഭേദമിജ്ലെന്നു__ പറ 

ഥ്യര൯ണങ്ങറം 

റ് പറവിന൯ു വറവി൯ പര൯ 
ചെരികെ പെരികെ സ്മൃതി 
നിറവുള്ള വൃരാ൯ തന്െറ 
വിരലി൯ ക്രിയക൦ വാനം 
വിറച്ച സേവ ചെയ്യും ത൯ 
വണിക്കരേ വനവരൊക്കെ 
കരത്തിന്നുക്കു കാണിക്കു 

കരയുന്ന ജനങ്ങളി൯ 
കര മിനെ തണുപ്പിക്കും 

വരുത്തല്പെട്ടവക്കു ഒലി 
വരുത്തുമാറുതചെന്നു-_ 

വറവി൯ പാപി കളമളെയു.- 
ദ്ധരിപ്പാ൯ യേശൂ വന്നെന്നു 
പറവിന് ചത്തുയിത്തേശു 
മരണത്തെ ജയികച്ചെന്നു 
വഠവിന൯ മേഘമമോിപ്പോ. 

യിരിക്കുന്നു പരനെന്നു 
പറവിന് പോയതുപോലെ 
പരുമേശു വരുമെന്നു 

പറവിനമ്പിയലുന്ന 
പരമയേശുരാജനെറ 

ഭരണുമെത്ര നന്നെന്നു 
വുറത്തുള്മവരോടെല്ലാം 
വറവി൯ താനവകങ്ങു 
വിരുന്നെലാമൊരു കിപ_ 
ചിരിക്കുന്നു ക്ഷണം നിങ്ങ 

വരുവിന൯ വരുവിനെന്നു__ 

വറവി൯ യേശുവിനു ജീപ_ 
ചരിതഥമൊക്കെയും നിങ്ങഗം 
ഉരപ്പിന്നു മ്ഭറപ്പോട്ട 
തൂറക്കം ഞാനവരുള്ളം 

വെറുക്കും വിഗ്രഹമെല്ലാം 

തുരപ്പനെലി കഠം ക്കവര 
എറി ഞ്ഞേശുക്രിസ്മു തന്റെറ 
അരി കിത ചേരുമന്നേരം__ 

101 

വറ 

[യുസ്തൂസ് യൌസേഷ്] 
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8 പറവിനെതിരില്ലാത്ത 1 കരുത്ത൯ കുത്തനെന്ന "ത്തു സകല ഭൂതലമേ-സകലഃധിപതിക്കു 

വപറപി൯ പ്രണ തേജ. സകലനേരവും ഘോകഷിഷീടുവിന൯ നിങ്ങഠം 

സ്പൂരുപനൊരുവനെന്നു കു 
വറവി൯ താ൯ മഹഫത്വത്ി_ മോദ ത്തോടെയഹേ- വായെവഈങ്ങി സം 
ന്നരചനെന്നുറചങ്ടു ഗിതത്തോടവ൯മുന് വന്നീടടവി൯ നി്ങാം 
വറവിര പാടിയാഷോകഷി_ ടു 
ചൂരത്തു്ള സ്വരത്തോട്ട.-- പറ 

൪ പറവിന് വറവിന൯ യേശു 

ഭരിക്കുന്നു വിലങ്ങരെ 
പുറത്താക്കും വെളിവപാക്ക_ 

4 
ആയ്യവനെറ ജനമാകുന്നഫോ നാം 

മിരുമിലുഭ്ളവരെത്താ൯ ആയവന്നുമ്മാട്ടകള കുന്നു നാം 

ക്ത്ത൯ തന്നേ ദൈവമെന്ന റിഞ്ഞീടടപി൯ 
സൃൂഷ്ടിചതവനത്രെ നാമല്ല നമ്മെ 
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അതുുന്നത നടെ _വാതില്ല,ളില് നിങ്ങ 
സ്യോത്രത്തോടെ കടന്നീട്ടവി൯ നിങ്ങഠം 

പി [പ്പി 
സ്പൂതിയോടു മണ്ഡപങ്ങ.ളില് പ്രവേശി- 
സ്പമുതിചവനെറ നാമം പാഴ്ത്ൂവി൯ നിങ്ങ 

റ് [സത്യം 

കത്താവു നല്ലവ൯- അവന്റെറ കരുണ 
നിത്യപുമായുള്ളതാകുന്നു സത്യം 

റ 
ക്രിസ്േശു നാമത്തിന്നു. ജയം ജയമേ 
ക്രിസ്മേശുനാമത്തിന്നു ജയം ആമ്മേ൯ം 

[യുസ്മൂസ് യൌസേഫ് ] 

286 
നാട്ട---അടതാളം 

സവ്൮വ മാനുഷരേ വരന്നു---പാടി 
സന്തോഷചത്തോട്ട വന്ദിചീട്ടവി൯ 

ചരണങഞ്ങറം 

1 സേവിപ്പി൯ ആനന്ദിചവനെ- ഗീതം 

ചേലോട്ട പാടി ത൯മു൯ വരുവിങ 

സവ്യലോക നാഥാ യഹോവാ. ഇതു 

ചന്തഭമാടാത്തു വന്ദിഷീടുവി൯--സ 

9 നമ്മുടെ നിമ്മിതാവെഫോവാ--എ- 

ന്നേ 

നാമവന്നാട്ടം ജനങ്ങളു.മാം 

തന്മഫത്വപത്തെ പാടി നിങ്ങ. ഇന്നു 

ത൯ഗുഹവരില്ം കത്തു വരീ൯---സ 

ടു നാമകീത്തനം പാടിട്ടവി൯-ന്(ങ്ങഗം 

നന്മിയോട്ടഠം പുവേശിചീടുവി൯ 

നാഥനായ ത്രിയേക ദൈവം - എത്ര 

നലപപനെന്നുചിന്തിചീടുവി൯--സവ്വ 

4 എത്ര കാരുണ്ൃശാലി പര൯---സത്യം 

എന്നും തനികടള്ളതെന്നറിവി൯ 

ക്രിസ്തനുംതാതേ ത്മക്ശക്കുമേ__നിത്ചം 

കിത്തിയുണ്ടാ കഹല്ലെലൃയ്യാമ്മീ൯- സ 

[മോശവത്സലം] 

റു [0 ലെ തി 

2൧൭5൧. 
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പല്ലപി 

യാഫാം.ടൈവം കത്താ തന്നൊട്ട 
മെ ഴിഞ്സിതു നീയെനെറ 
വല ഭാഗഥഗമമന്നരുധ ക. 

കാത്കീഴ് രിപുകമെ യാക്കുവോലം 

ചരനെങദറം 

യഹോവ നിന്നുടെ _ശക്തിയി൯ ചെമ്മേ, 

സിയോനില് നിന്നയക്കും 
പകയരിന്മദ്ധ്യേയധികരിക്കു 

എന്നു പരന്. ൨റഞ്ഞിതഫൊ--- യാഫ 

നിന്നുടെ ശക്തിയി൯൨നാ ഒതില്നി൯ജറ 

മനഃപ്വ്യ ദാനങ്ങളാം 
അരുണോദയമതിന്നുഭരത്തില് 
നിന്നു ജനി-ചലടുമഫോ-- 

ി 
വിശുദ്ധ പ്രഭയില് _നിനക്കു യുവാകു- 
ലെലെയാക്കുന്ന മഞ്ഞു തന്നേ 
മെലൃഭിസദേ കി൯ ക്രമംപോല് നീ 

എന്നുമൊരു ആചായ്യ൯--- 

യ്യൂാഥ 

യ്യറുഡ് 

എന്നു യഫോവ_ ആണെയിട്ടനുതപി- 

ചീടാ വലമമരും 
മന്നവന് ക്രോധദിനത്തി കല് 

മന്നവരെ_കുത്രീടും-- യാഫ 

ജതി കമം മഭ്ധ്യേയവ൯ വിധി നടത്തി 

ശവങ്ങ മാലിടങ്ങലെ ല്ലാം 

മൂടീടും വിസ്ക്രാര നിലത്തില് 

തലവനെത്താ൯മുഠിപ്പെടുത്തും--- യാഡ് 

0 [ടിം 

വഴി യിത്വചവ൯_നദിയതിതനിന്നു 
ര് 

അതുകൊണ്ടേവന് നന്നായി 

അഷകൊട്ട തന്നുടയ തലയെ 

ജയമോടെ-താന്ദയത്തും൦--- 

ചം [| 

മഹിമ പിലങ്ങിയ മഫിമാസനനാം 

ശിഫാ രജനെന്നും 

മുഫാ ജയം ജയം-ഫോശിയന്നാ 

ഹല്ലെലൂയ്യ_യേശു വരും-- 

[യുസ്മ്സ് യൌസേധ 

യറുഫ 

യാഡ 
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മുന്തിരിപഭ്ളിപോലെ 
ചന്തമായ്ക്കുണിടുമേ-_ അണ്ട 

) നം ത്തോാമാ കേദാരഗൌഡ---അടതാള മ ആഡം സ്പ: 

പല്ലവി തൈകളെ ന്നപോലപെ 

നലപപോൽല് തിരുവാകി൯ പ്രകാരമേ നിമ്മേശയ്മ, ുറഠുമായി 
ചെമ്മെയോട വാണ്ിട്ടം-_- ” അണ്ട 

നടത്തി കാക്കും പരാ ! ഭവാ൯ വാഴ്ച 
4 കരഠ്ടാലും യഹോവായെ . 

അന്പല്ലപ് ഭയുന്നീട്ടന്ന മാനവന് 
ചൊലെലെ്ം ജ്ഞാനം നല്ലയക. ദൈവമേ! ഇണ്ടല് ക്രടാതെ തന്നേ 

ദോഷിക്കാശ്രയം നിന്തിരു വേദമേ_നല് ഇവ്വൂ്റ്റം ഭാഗ്യവാനാ ുല് 

ചരണങദറം 5 നിന്നെയനുഗ്രഫിക്കും 
സീയോനിതനിന്നെഫോവാ 

നിന്നായുസ്സി൯ നാമെല്ലാം 
ശാചേഥി൯ നന്മ കഞ അണ: 

നല നാഥനേ! ദുഃഖിചതി൯ മുന്പില് 
നാശമാസ്ലരത്തില് ഞാ൯ തെററഠിപ്പോയേ൯ 
അലതച്ചെട്ടു നിസ ത്തജ്ഞ ക. കാത്തുഞാ൯ 

. അടിയാനോടുപദേശികു നിന ഫിതം-_ന | 6 വിയ്ക്ളി൯ു മക്കളെയും 
ളു നീ കാങ്കെ യിസ്രരയേ. 

നിഗദി കഠം വ്യാജം നിമ്മിചല്ലോിമയി ലിന്മേത സമാധാനത്തെ 

നി൯ വചസ്സപോല് ചെയമീടുപേ൯ ഞാന് യും നീ കാണുമാറാക__ അദ്ടെ 
അകമേ മുക്യ൪ വുഷ്ളിപ്പെടടന്നേ കനേ 7? താതസുതാത്മാകഠംക്ക_ 
അടിയ൯ നി൯വാകിത ഇഷ്ജപ്പെടീടുന്നേ൯ ഭൊകടട്ടെ മാ മഹത്വം 

ആഭിയില്ുമിപ്പോഴ്ച_ 
നന്മയേറും നി൯ വാക്യം ഗ്രഹിചിടാ൯ മെന്നുമുള്ള പോലാമേ൯___ അങണ്ടു 
ഞാന് ദുഃഖം കൊണ്ടതേറെയ്ും നന്നേ 

നിഷഹാ ശുദ്ധപേദോപദേശങ്ങഠം 
[യുസ്മൂസ്സ് യെസേഷ്മു] 

നിതൃനേ ! കോടി ദ്രപൃത്തില് നന്നല്ല. ് 
2റ0 ഖണ്ഡങ്ങള് 

[മോശവത്സലം | 

പരിശുദ്ധ പരനെ. നിരന്തരം സ്മതിപ്പി൯ 
ഉറ്റ പാടി തൻ നാമംകെ.-ണ്ടാടി കുമ്പിട്ടവിന 

കാതി ത്വരുജ നങ്ങളേ ! ഉണാരി൯_ത൯ദാസ 
തിരുകൂമ്പില് ൨ണങ്ങീട്ടവി൯_ എന്നേക്കും. 

അണ്ടെഭകാനെ ഭയന്ന . നാഥനും നമുക്കു. താതനും ആഡ്മുള്ള 
വനെറ വഷഴികളൃടെ നലല യഫോവായെ-എല്ലരോം സ്കൂതിപ്പി൯ 
ഇണ്ടലെന്നിയെ നട. ഏതും ആയാസമെന്ബയേ_ത വീട്ടില് 
ന്നീടുന്നേവനും ധന്പ൯ ഏകനെ വു കത്ട്രിട്ടവി൯_ എന്നേക്കും 

ചരണങ്ങറം നാമക്ടലിനെ_ചെമ്മെ നാം സുതിച്ചാര 
നമുകില്ല കുറച്ചില് ന്നി ഞ്ഞുകമ്പിട്ടപിഷ 
ഇമ്മഫാ പദവിയെ നാം എല്ലാരും 
ഇദ്ജത്തോടാചരിക്കാം-എന്നേക്കും 

1] നി൯ കൈകളി൯ പ്രയത്നം 
നീ ഭക്ഷിച്ചീടുമഹോ 
നീ ഭാഗ്യവാനായീട്ടം 
നന്മ നി നക്കണ്ട കും അനണ്ടെ 4 

കി നി൯ കുന്ത നി൯ ഗൃഹത്തി_ വാനവും പാരും- താനത്രേ ചമെ 

ന്നരികെ ഫലം നഠകുന്ന വല്പഭസ നല്ലവ൯- എഏലാരിലയഭന്റാ൯ 0 
_ | ഞ്ഞാനത്തോടെ സ്കൂതിപ്പി൯. ത൯ പേരില് ; 1: മയി എന്നിതം നല്ല കീത്തി കഠം കൊടുപ്പി൯_ എന്നേക്കും 
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താ 

ദൈവപിതാവേ! ദിവൃകുമാരാ ! ന 

ദൈവശുദ്ധാത്മാ  ത്രി-യേകദേവേശാ ! നന ലം 

സവ്ൃകാലവും വുകഴ_ ഭവാനു 
ഭവിക്കെണം ഫല്ലേലൃയ്യാ-_ആമ്മേ൯ 

[ മോശവത്സലം] 

മൂ തപ്പടിച്ച നൃത്ത- മാടിനിത്യം---നി ങ്ങഗം 
ഏപ്പേരുമപ്പര_നെ സ്മൂതിപ്പി൯ 
കമ്പി വീണു കിന്ന _രങ്ങശം പ്രയോഗിച്ചു 
ത൯പാദം പാഴ്ടി സ്കൂ-തിഷീടുവി൯-നി 

291 
[ദൈവ 

൭ കൈത്താഭത്തിന്െറ ധ്വനികഠംകെ 

ദ്വിജാവന്തി_.ആദിതാളം കത്താവിനെ സിപ ര് 

കുമ്മിവണ്ണം അത്ൃച്ചനാദമൂ- ഭജ കരതാ ത്താല് 

3 സവ്വേശ്വരസ്തുതി-ചെ യ്മീടുവി൯-നി- അരൂത 

ഉവ്യിനിവാസി ക-ഭഠയവരേ ! [ഒം ൫ ശവസധാരിസവ്ൃ- പ്രാണി കളു.ം--സവ്വ 

തച്ഛുക്തി പ്യാപിക്കു-മാകാശത്തടിലും ശാസിതാവെ സ്മൂതി -ചെഴ്യിടട്ടെ 

തക്ലദ്ധലേകുത്തി-ലും സതതിപ്പി൯ _നി ഒട്ടൊഴിയാതു ഒ. സ്ൃക്കികകൊക്കെയും 

ടാ ലി അ ടുഫാസിക്കട്ടി_ന്നാലെല്യ്യാ__ പാടി 

ചെമ്മെ ധരിച്ചു പ്ര-ശംസിക്കുപി൯ "7 ദൈവപചിതാവിന്നു-വന്ദനമേ-സദാ 

തന്മഹാശ്ദേഷ്ടുമ-ഫിമകമേത്തങ്ങു ദൈവത നയന്നു -വന്ദനമേ 

നന്മയോടെ സ്മൂതി-ചെഷ്ലീടുവി൯- നി | ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും വന്ദനം 

ച കാഫമ നാദഭങ്ങ-െെ മുഴക്കി _നിങ്ങഗം ഏവമിന്നുമെന്നു_ മാലെടുയ്യാ---ആമെ൯ 

ആഹാ! മഫിപതി-യെയ്മുതിപ്പി൯ [യുസ്തൂസ് യൌസേഷ്മു ] 

്ഥുന്്ട 10% വേധ 

ശിശുഗാനം 

റ്റ ഡപ്പ്പാ--ഏകതാളും , സുന്ദരം ബഹു ഭംഗിശക്തിയും 

ഒന്നിനൊന്നു കുറഞ്ഞുപോം--- വരു 

പപ്പി 3 ഏത്രയോ വല ബാലക മുന. 

ദുഃഖമായ്യൂരിചില്ലയോ 
വരുവിന് ചെറു പൈതങ്ങതള 

ലി അത്രയോ ചില ഭീതികഠം ദിനം 
ഗുരുവാം യേശു അരി കിത 

തിരിപി൯ തിരുവചനങ്ങളില് അട്ടം നമുക്ക്യോ- വരു 

മരുവിപ്പെരു കിട്ടുവി൯ 
വേദവാകൃങ്ങളഠകെ നാം മഫാ 

ഗീതവാക്യമായ്ക്യാട്ടുവാ൯ 

ചരണങ്ങ ഠം പേദ നാഥനാം യേശൂുതന്നില് നാം 

| വൊല കാലമതെത്രവേഗത്തി ര മോദമായതു തേടുവാന് -- പരു 

മറയും നിറം ക്അറയും 6 സ്സറേഡമായതു പ്ൃണ്ടിട്ടലയോ 

നരെക്കും ജര അണുയ്യു- വരു സ്നേഫമായതു കൊണ്ടിട്ടലയോ 

തിരുരക്തത്തെ ചൊരിചഷാ൯--- വരു 

ഇന്നു കണ്ട ഗുണങ്ങകൊകെ്കെയും 
[ആഭരണം ഫാബേത്വ] 

മങ്ങി മങ്ങി മറഞ്ഞുപോം 



ശിശുഗാനം 1 01 

൧93 

പുന്നാഗവരാളി__.ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ദിപ്യമാഗ്ണു ബാലക൪ നാം 

ഭാഗ്യമോദശാദികഠം ഫാ! 

ഗ്യേമോദശാലികഠം 

അനുപച്പപി 
ചിത്രഭൂമൌ സത്യവേദം 

7? ഭൈവതാത-വുത്രനാവിക്കു 
ഉവ്യിമീതെ മത്യരാല് 
സവ്യഗിതം-സവ്വനര്മും 

നിവ്വിപാദം_ആക ആമേ൯__ ടി 

€മോശവത്സലല്എ] 

294 
ധനാശി_.ചെമ്പട 

പള്ലുപി 

എത്രശ്േഷമം- നിത്യം ഫാ ! ഹാ !--ദി | അമ്പുള്ളോരേശു രക്ഷക -ഞങ്ങഗം 

ചരണങ്ങറം 

നിത്യവും ന.മുക്ട ദൈവം 
സത്ൃ മ നം. മേല്പ്രരമേത 

പഥ്യമായ -രുന്നവന്നു 

സ്തോത്രമെന്നും- അസ്തു ഫാ! ഫാ !__ദി 

ജ്ഞോനഭാഗ്യൃ-ഫീനരായ് അ. 
ജ്ഞാനബാല ൃ ക്കാ൪-ഗണം 

ം മ നവേശ.- സ്നേഫമെന്നി_ 

യെ നശിച്ചിടടന്നു ഹാ! ഫാ!-_- ദി 

4പിഗ്രഹാച_ നാ തമസ്സില് 
എത്ര ബാലര-മോദമായ് 

ഉഗ്രപേയ്ക്കി-ശാച്ചുസേവ 
$ജാഗ്രമ. സിച്ചും ഫാ !ഹാ!1_ ദി 

രക്ഷിതാവെ സ്നേഫിചീടാ൯ 
രക്ഷവാകൃം- ധ്യാ നിപ്പാ൯ 
മോക്ഷമാഗ്ലും--കാണിക്കുന്ന 
രക്ഷകന്നു-സ്യോത്രം ഫാ! ഫു !1-_ദി 

ജ്ഞാനഫിന ബാ_ലരെ നി൯ 
സ്േനയോടട-ചേക്ക നി 
6ദാനദാതാ-നിന്നെ ബാല൪ര 
ഗാനം പറ്ടി_ടട്ടെ ഹാ! ഫാ! ഒളി 

സത്യപേഭോപാ-ഭ്ധ്യായന്മാ൪ 

ശിഷ്ചരാകെ- വാഴ്ക 4 
സത്ൃധമ്മ-ത്താലീരാജ്െ 

മത്ൃരെ_നിറെക്ക ഫാ! ഹാ 

നിമ്പാഭെ വന്മിചീടുന്നു 

 അനുപല്ലപി 

നി൯ പൈതങ്ങലടിയാര 
കുമ്പിട്ടുന്നു തിരുമുന 
നി൯ പ്രസാദഥിന്നേരം 
സമ്പാദിപ്പതിന്നായി 

ചരണങദറം 

1 നി൯ ജഡദിവസങ്ങ ളില്_ബഫു 
വാഞ്ചമയോടെ ശിശുക്കമെ 
അഞ്ചാതവരുട യോ൪ 

നി൯ ചാരെ കൊണ്ടുവന്നു 
കെഞ്ചുകയാലവരെ 
നെഞ്ചോടണുച്ചതേ ത്തു അമ്പ 

2 സ്വശ്ലരാജ്യം പ്രവേശിപ്പാ൯_തക്ക 
യോഗ്യത ലഭിപ്പതിന്നു 
ശുദ്ധാത്മാവി൯ പ്രവൃത്തി 
ചിത്തെ ചെയ്യു ഞങ്ങശക്കു 

പുത്തസ ജനനം നല്ലി 
ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ__ അമ്മയ 

3 മംഗലകത്താനി൯കൈകഠം_ ഇപ്പോ 
ഞങ്ങഴ മല് വചീഭടണമേ 
ഞങ്ങമ പ്രാത്ഥനമൂലം 
നിക്കല് എപ്പോഴ്സേം വന്നു 
സമഭക്കേതം പ്രാപിപ്പാനായ് 
നിന കൃപയരുമുക__ അമ്പു 

4 പേദപ്രമാണ്ത്തെയെന്നും_ഞങ്ങഠം 
സാഭരം സ്നേഫിപ്പതിന്നു 
ആദിദൃതല് പഠിച്ചു 1 വഥ്യമായി --വഷഴിപോലെം 9ം ആ 

സ്കൂ: ഭവിക്കട്ടെം 9ം മാനവേശ൯ --ഭദൈ 
വംം ദു. വിഗ്രഹാച്വന ട വിഗ്ഫഃസവം 
ടം ജുഗ്രം ജാഗ്രതയോടെ. €ം ദറുനദാ 
താട ദാനങ്ങളെ നല്ലന്നവനേ. 1 നിവ്വിവാദം ട തകംക്രടാതെം 

11 

ശോധന ചെയ്യാനും സാ. 
മോദം കുത്തുകെ;൦വാനും 

ബോധം അരു സതതം അമ്പു 



്ി 

1 മാതാപിതാക്കളെ സദാ ഞങ്ങഠം 
മോടദമോടനഃസരിച്ച 

സോദര സോദരിമാ൪ 
ഏതു നേരവും തമ്മില് 

പ്രീതിയില് മേവതിന്നു 
നീ ത; നിന്നനുഗ്രഫം-- ., അമ്പു 

€ അമ്മയപ്പന്മാരെ നാഥാ നിന്െറ 
നന്മയാൽ നിറയ്യ്നേണൌമേ 
നിന്മാഗ്ലത്തില് ഞങ്ങമെ 
എന്നും നടത്തീടുവാ൯് 
ചെക്ഷെ തരണഡ്ഡയേേണമേ 

നിന്നാവിയാല് അവക്കു-- അമ്പു 

202 

ഉശേനി--അടതാളചായ്വു 

കുമ്മി 

യെദുശലേമിലെ-ബാലകന്മാ൪__-അവ൪ 

യേശു നാമസ്മൂതി-പാടി മുന്നം 
ഏവമിന്നു മള വൈ. തങ്ങള. നിങ്ങളും 

യേശുവി സ്വോശന്നാ-പാടിടുവി൯ 

2 

കുട്ടികമു.ം പാല് കു_ടിക്കം ചോര--ചെഠു 

കട്ടകിടാങ്ങളു.._ ദൈവസ്തുതി 
ക്രട്ടമെന്നു ൬൨-നായക൯ ചൊന്നപോല് 

കു ടികഠം ഫഹോശന്നാ-പാടവേണം 

വി 
നമ്മമെ മു൯വു സ്നേ-ഹിചതിന്നും---ഭദൈവം 

നമ്മാമ്ട പേദത്തെ_തന്നതിന്നും 

നമ്മാരക്കു വേണ്ടി മരിച സ്നേഫത്തിന്നും 

നമ്മഠ ഇന്നോശന്നാ-പാടവേണൊ 

4 

അന്നവ(നൂങ്ങാര ത രന്നതിന്നും---നിത്ൃം 

മന്നിടേ നമ്മെക്കാ_ക്കുന്നതിന്നും 

അന്നന്നു മ്ളാപത്തൊ-ഴിക്കുന്നതിന്നും മ. 

ഫോന്നതന്നോശന്നാ-പാടവേണം 

9 

തന്നുടെ ശാന്തശീ-ലങ്ങമോത്തും-യേശു 
തന്നുപദേശ വി-ശേക്ഷമോത്തും 
മന്നുടെ നന്മക._മെക്കെയും ഓത്തുംകൊ- 

“ടിന്നു നാം ഫോശന്നാ-പാടവേണം 

൬8 0൩ നന്മ 

0 
പാച്ചം നമുക്കൊഴി_ ചീടുവാനായ്---നീിച 
പാടനേകമവ൯_പെട്ടതിന്നും 

പാപികളായ നാം-ഭക്തിയോടൊന്നിച്ച 
പാഠാപഫാന്നോശന്നാ-പാടവേണം 

് നി 

മാതാപിതാക്കളു.ം-ബഖാലകരും-_എല്ലഠം 
ആമോദമൊ-ന്നിച്ച ചേന്നവന്നു 
ആകാശമൊക്കെ മു..ഴങ്ങുമാറുച്ചത്തിത 
ആശു നാം ഫഹോശന്നാ-പാടവേണം 

8 
ഹോശന്നാ യേശുരാ-ജാവിന്ന്ന്നും-സദയ 
ഫഹോശന്നാ ക്രിസ്തുക-ത്താവിന്നെന്നും 
ഫോശന്നാ മര്പ്രി-യമേറഠും നാഥന്നു 
ഫഹോശന്നാ നിത്യം ഫോ.-ശന്നചാമ്മെന്ം 

[മം ജം കൊച്ചകുഞ്ഞു 1 

206 
1 യേശുവെപ്പോലാവാനിനി- 

ക്കാശ താനെത്രയൊ സ്െമ്യ 

ശാന്തശീല൯ തന്െറ വാക്കു 

ശാന്തി ചേക്കം സന്താപിക്ക് 

ഉ യേശുവെപ്പോലാവാനിറി- 
ക്കാശ ജപതല്ലര൯ താ൯ 
ഏകനായ്ക്റിതാവിനെ മ 
ലമേത സദാ കണ്ടവന് താ൯ 

ടു യേശുവെപ്പോലാവാനിനി.. 
ക്കാശ തന വിരോധികമക്കും 
യേശു ദയ വിട്ടൊന്നുമെ 
പേശിയില്ലാ ചെയ്യുമിലാ 

4. യേശുവെപ്പോലാവാനിനി- 
കാശ നന്മയാവോലവും 
ചെസ്മുവനി (മി)പനെ (മൊന്നെന്നെ 

ചൊല്ലുവാരെല്ലാരും തന്നെ 

5 യേശുവെപ്പോലാവാനിനി- 
ക്കാശ മാത്രം പോരായല്ലൌ 
യേശുവേ ദയാ ചൊരിഞ്ഞെ൯ 

ആശ ഫൂൃത്തിയാകേണമ, 

(മ. ജം കൊച്ചുകുഞ്ഞു | 

97 ആഹരി--ആദിതാളം 

പല്ലപി 

ശക്തിമാ൯ യേശു മഹാ രാജനേ 

ഭക്തിയാല് ബാലരെ നന്നാക്കുക--- 



ശിശുഗാനം 

ജര -- ഉവദേശികുപ്പെട്ടവ൯, 
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വെ ട്ടിയങ്ങു പച്ചിലചകശ ചരണങ്ങറം യ്യൂദഗണെൌങ്ങഠം_പല൪ 1 ഭക്തിനര_കെര്രയും റോട്ടുകഠം നെടുകെ വാരി. തക്കതായി നിത്ൃവും തരി നി്: ശാലേ യുക്തിയോടിഫത്തില് വസിപ്പാ൯ 
സ്യ്ൂധുദ്ധി തരിക നീ ശക്തി | $$ ലക്ക്മോലക്ഷം ഭ്ൂൂത൪ 

വി നിരന്നു നിന്നു- തന്െറ 
2 സത്ൃയവാ.-കൃത്തെ ഉള്ള] മേക്ഷാസനത്തിന൯ ചുറഠും ഭൂ്രമറയ് ഗ്രഹിചീടാ൯ 

പാടി വന്നു തക്ക വരമൊക്കെ അരുമഠ൯ ് ടി ച രക്ഷിതരാം ബാലഥണം . ത ത്രോസ്റ്റ കൂടി നിന്നു_തന്നെ ടു നന്മ പരിപാകവും രക്ഷിതാവെന്നാത്തിടുന്നു. പൃണ്ണദയയും വരാ൯ മോടി തന്നേ ശറലേ കന്മഷമദഃശഷവും പേംകാ൯ വാ 
_ കുരുണചെയ്ലു, വേണം യും 
4 ശീലഗുണം ചാലവേ മാലോകരോട്ട ദൈവ്വാ- ബാലരിലിങ്ങാകുവാ൯ കയിലി 

മാലകന്ന ബാലകോലമായ് ചേലോടെഴ്ഴന്നരു ളി ജഗത്തില് വസിചോനേ-. ശക്തി അവന് വരവെ_പല൪  ക്രടി ഞങ്ങ പാടീടാ൯ ” മേലങ്കികമളെ പഴി. 
മോടിപരം തേട |ടാ൯ യതിരു വിരിച്ചു. ശാലേ 
നേടിയ വരങ്ങഠം അടിയാ. 4 ക്രട്ടമായ്യിരസുതന്നു 

ക്രുഗക മശിഹായേ-- ശക്തി നാമെല്ലാരും ഇന്നു 6 നിത്യ പിതാവേ തിരു. പാട്ടുകഴ പാടെണം തന്െറ പുത്രനാം മശിഫായേ കരുണകൊണ്ടു 
സത്ൃശുൂര്ധാത്ഥാവേ നിനക്കും കൊട്ടെൌണം തംബുരുപോട്ട സ്മൂതിക്ംം ഏന്നെര്ന്നക്കും-- ശക്തി താള ങ്ങളു.ം_ വഴി 

[[മോശവത്സലം] കാട്ടണം പചരും തന്നെ 
4 സ്മൂതിചീടടവാന്൯__ ശാലേ 

208 [മേ ശവത്സലം] 
ഉശേനി--ആദിതാളം 0 

പല്പപി മുഖാരി_.ആദിതാളം ശാലേമി൯അധിപതി _വരുന്നതിനെ_ കണ്ടു 
സിയോനുമലയില് ബാല൪ സ്മൂതിചീടുന്നു പല്ലവി മ കരിസ്മ മുമ്പില് വന്നാലാത്രി അനുപച്ലപവ। നാസ്തിയാമല്ലെ :_ എന്റെറ കത്താവി൯ നാമത്തില്. വരുന്നവന്നു-സ്മൃതി കരിസ്മ മല് പ്രായബാലരെ നിത്യം ഭവികുട്ടെ ഹോശന്നാ ആമ്മേ൯__ ചേത്തുകൊളട്ടെല്ലോ 

ച രനേങ്ങറം ചരനെങ്ങറം 1 കുട്ടിയാം ദഗട്ടഭത്തിന്മേല് 1 ഭചിത്തത്തിന്നാനന്ദമരുമും യേശു തമ്പുരാ൯-_മഉവ_ അത്തല് അകററും__എന്റെറ ദിക്കരാം, ശിഷ്ചൃരോടെഴ്ച_ നിതൃകാവലായിരുന്നു ന്നരുകകിവന്നു കാത്തുകൊള്ളം താ൯൨ കരിസ്മ 
3൦ ഗട്ടഭം --കോവ൪കഴ്ചതം മം ഉപദി 3ം മഫീപതി ട:ലോകനാഥ൯. ഒ. ച് 

ത്തം ഹൃദയം. 9 അത്ത ദുഃഖംം 



ി 
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കു ക്രിസ്മു എന്നവേക്ഷ കേശക്കും 

കരിസ്മ സ്സ്റേഫിക്കും__ എന്നെ 

കരിസ്മ എ൯ പാപം ചുമന്നു 
ടതു വെക്കൊന്നു--- 

3 യേശു എ൯ കയ്യേപ്പിടിച്ച 
നാശമില്ലാത്ത--- നല 
ദേശമതിന്നു നടത്തും 

നാശമൊഷഴിക്കും-- 

ക്രിസ്മു 

കരിസ്മ 
4 തത്ര ഭാഗ്യപ്പൈതങ്ങളലേഠ- 

ടൊത്തു വെണ്ടയാം-_ചിത്ര 

പ്രസൂധാരിയായി വാഴാം 
നതൃ ക. ലവുഠ൦-- 

5 അക്ഷയാനന്ദപ്രദമാം 
മോക്ഷരാജു ത്തില്-_-ഏനെറ 

രക്ഷിതാവെ സൃപ്രമോദം 
1വിക്ഷണം ചെയ്യാം--- | ക്രിസ്തു 

മം ളും കൊച്ചുകുഞ്ഞു] 

300 
ചെഞ്ചുരുട്ടി---ആദിതാളം 

പല്ലപി 

മഫത്വം! മഹത്വം ! മഫത്വം! പാടുന്ന 

ബഹുത്വഗണെത്തെ കാങ്മെ 

അനുപലുപി 

മഹത്വദേശത്തില്_മനുജമക്കഗ്ര 

പ്പാഴ്ന്നു പാ.ടടന്നു-- മഹത്വം 

ച്ചരണങ്ങറം 

1 പരമാലയത്തിൽല് വരസിംഫാസനം 

പരിച്ചണ്ടു പതിനാ-യിരം 

നരബാലകര മഫ്വമയില് ഭാഗയം നി- 

റഞ്ഞു_മനം-തെമിഞ്ഞു--- മഹ 

9 അവരുയരെ വിശുദ്ധ ലോകമതെ 

പ്രാപിചതേതുവിധം-അവ൪ 

അപിടെ സ്നേഫമോദ കുശലങ്ങളില് 

കി ഉസമ്മുദരായി- മഫ 

5 നരരക്ഷകനാം പര നശു തസെറ 

തിരുരക്തമായതി ത---അവ൪ 

കറയശേഷച്പറ കഴ്ടികി വെണ്മയാം 

തു കിത ധരിക്കയാലേവം-- മഫ 

൫ വര്മ 

ച, പീക്ഷനെം ചെയ്യാം ടട ക്രണാഠം 

റം സമ്മുദരായി _സ്ന്തോഷമുഭ്ഭവരായിം 
നി 

', തുകില് പ്ര്ൂം: 

ക്രിസ്തു 

21727248 1റഥ 011.ന 1 

4 ധരണിയിചവര ചരിച നാഠം തന്െറ 
മഫതം തേടിനാ൪ര_അവധ 

ധരണി വിട്ടു ത൯മുഖപ്രന്ധാദത്തില് 
മരുലൂന്നു സുഖമായി മഫ 

[മം ജം ക്ക്ലെച്ചകുഞ്ഞൂ]ി 
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ഇഗഗ്ലിഷ്---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
വരം അരു ളീടുക-പരമഗു 5രോ__ംരം - 
ചെറുബാലക്രാം- അടിയാരിത 

അനുപല്പപി 

വിരപവോട്ട തിരുമുമ്പില് അടി വണങ്ങി 
ഒരു മനസ്സായ് നിന്നെ.സ്തൂതികീടുവാ൯ 

ചരണങഞ്ങഥം 

1 നിത്യവും .നിന്തിരു- നന്മകളെ 
നന്ദിയോ-ടെന്നും നിനച്ച ഞങ്ങഴം 
സ്കൃത്യഗീതങ്ങൾ ഒ._ പാടീടുവാ൯ 

ശക്തിയും ഭക്തിയും_ അരും &൮൨രദാ 

9 രക്ഷക്നേശുവി-ങ്ങിക്ഷിതിയില് 
പക്ഷമോടടിയാരെ.- രക്ഷചെയ്യാ൯ 
മേറക്ഷവുരം പെടിഞ്ഞൊരു $കന്യ. 
കക്ഷിയില് ആയ ത൯.പക്ഷമോ. 

പ്വാ൯ 

ടൂ ബാലകരാമടി_യങ്ങളുടെ 
ശീലദോഷാദികംം ആസകലം 
ചേലോട്ട നീക്കി നി൯-ആജ്ഞകമെ 
കാലമതിത്ഞങ്ങഠം_കാത്തുകൊഗവാ൯। 

4 സത്യപവേദോപദേശ-ങ്ങമെ.യും 

സ്മൃത്യം നി൯ തിരുവ ചനങ്ങളെയും 
ബുദ്ധിയോടെ അടി-യാ൪ പഠിച്ചു 

മുക്തി പിദ്യാദി ല- ഭിച്ചകൊഠംവാ൯-- 

[ദാപിടു ഇസ്ത്യാക്ക് 

നിന്നില് നിനി ടട ക 

ദം വരദാ - വരത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നവ 

ടം കന്ൃകുക്ഷിയില് - കന്യകയുടെ വയഃ 

ററിതം , 



ശിശുഗാനം 

303 302 
ആനന്ദഭൈരവി--ആദിതാളം 

പല്പപി 
ബാലരാം അടിയങ്ങളിര മനു. 
ചേലനേ കനിയേണമേ 
അനുക്രലനേ അലിയേണമേ 

൧ രണങ്ങറം 

1 ശിലദോഷമകന്നു ഞങ്ങഴം സു. 
ശീലരായയരുവിട്ടവാ൯ 
ചേലൊടെ അടിയങ്ങഠ നിന്നുടെ 

ആലയങ്ങളുമാക്ുവാ൯- ബാല 

ല നെ. 
ഉ ചെറിയ ബാലരെ അരികില്വിടുവി_ 

ന്നരു ളി യോരഖിലേശനേ ! 

അരി കിലടിയരങ്ങണഞ്ഞു വരുവതി_ 
ന്നരുഭണെൌം കൂപ നാഥനേ ബാല 

39 അടിയരുടെ ചെഴു വറിന ശാലയില് 
വടിപോടെഴന്നരു ളമീടെണം 
വഠിനമടിയരിന്നകതലങ്ങളില് 
പതിവതിന്നരു മീടെണം-- ബാല 

4 മംഗല നിയമങ്ങളി൯ മ. 
മ്മങ്ങളേയറിഞ്ഞീടുവാ൯ 
ഞങ്ങളി൯ ഫൃദയങ്ങ ൯ മലി_ 
നങ്ങളെ. കഴു കിടുപാ൯__. ബാല 

൭ ആശീവ്യാദമുണ്ടാകണം അടി 
യാരുടെ ഗുരുഭൂതരിര 
ദാസരാമവക്ധിക നന്മകഠം 
യേശുവേ അരു ളീടെണം__ ബാല 

൫ തന്ത തഭമകളെ. പരിചൊട്ട 
സന്തതം പാലിക്കുക 
നിന്െറ നല്ല വരങ്ങളെ സം 
ബന്ധി കശക്കരുളീടുക.._. ബാല 

₹7 കരുണയോടു പുതു ഫൃദയമടിയരില് 
അരുഗംകകരുണയിന്നാഴിയ്യ്രേവാ൯ 
മരണംവരെയും നിജ കൃപയിത അഥ 
അരുഗക പരമാത്മാവിനെ_ ബാല 

[യുസ്മൂസ് യൌസേഷ് ] 
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ഡപ്പാ--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ദൈവാതാതാപേമശിഫാ ദേവായ 

പിശുഭ്ധാത്മ നിന്നരുഗം വരം 
തു ദേവാ സതതം 

അനുപച്ലപി 

ലോകസ്രക്ഷാവേ! ലോക കത്താവേ! 
ദേഫമെ.ടുത്ത പരനേ--- ദൈവ 

ചചരണങഞ്ഞങറം 

രക്ഷകത്താവേ _ശിക്ഷകത്താലേ! 
ഇക്ഷിതിക്കേ- കഗുരുവേ | 
പക്ഷം വെപ്പാനും.- രക്ഷ ചെയ്ത്കാനും 
പാപിക_ ഒ പേക്കഷിക്കുന്ു_ദൈവ 

ആദിയില്ലാതെ_ അന്തമില്ലാതെ 
ആദിയും അന്തവും നീ_ 
മോദകര൯ നീ9ഖേദഫര൯ ൯ 
നീ ദയ-യായ്ക്രിക-_ ദൈപ 

ബാലമിത്ര൯ നി_3മാലക.ന്നോ൯ നീ 
ക്ുശലക_രനും നീയേ 
ബാലരെ നോകി __ ശീലം നന്നാക്കി . 
പാലനം ചെയ്തു, സദാ. ദൈവ 

ബുഭ്ധി നല്ല,ഠനും- വിട) നല്ലഠാനും 
നിത്യം നീ. ൃ ഴ്ഴന്നരുഠംക ! 
ഭക്തി നല്ല,ഠനും-മുക്തി നല്ലാനും 
ശക്തി നി_ നക്കു മാര്രം__ ദൈവ 

ദൈവപിതാവേ !_ ഏകസുതാ ശു 
ദ്ധാവി ര്രി_യേകപരാ! 
ആദിയിലിന്നും-&അനാരതകാലം' 
ആകും സ്മൂ-തി നിനക്ക__ ദൈവ 

പ മോശപത്സലം] 
പ പാംപൊട്ാ്ലിലകോ ച 

1ം താതാവു പിതാവും 9ം ഖേദഫര 
൯ ടട ദുഃഖം ത്വക്കുന്നവ൯ം 39൦ മാലകന്നോ 
൩ 5 ഭൂഃഖത്ത്വത നിന്നു വേരപെട്ടവ൯ം 
4. അനാരതകുലം -- ഏന്നെന്നേക്കംം 
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പ്രച. സ്വേ 
സാമാനൃഗിതങ്ങശ 

304 
പത്തുവരാളി---അടതാളം 

പല്പപി 

അന്തികെ പരിക നീ പാപീ 

ഛിന്തിയെന്നുടെചോരനി൯പാപംതിച്ചാ൯ 

_ച രണങഞങ്ങറം 

1 സന്താപാഗിര്രപത്തില്ത 

നീന്തിയന്തഠിലാതെ 

വെന്തീടുമിതിനെ നീ- ചിന്തിച്ചുവേഗം 

9 ഇക്കുകാലധിതിനെ 
നഷ്യമാകീടാതെ നി 6 സെറ 
മുഷ്മമാഗ്ലുങ്ങമെ ലാാം-വിട്ടോടിയെ- 

9 കഷ്കകാലഥിതി൯ പി൯ 
പെട്ടെന്നു വരുമപ്പേഴം 

പൊടി നി മുറയിട്ടാത-ഒട്ടുംകേട്ടിടാ 

4 ആദിദഭ്തങ്ങലെല്ലാം 

ച്ചുടാലങ്ങുരുകീടും 
ആ നേരം നിനക്കന_ ലരാനന്ദമാവാ൯ 
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ആനന്ദഭൈരവി--ആദിതാളം 

പല്പപി 
പുത്രനില് വിശ്വ സിക്കുന്നെലാവന്നും 
നിത്വജീപനുണ്ടു 
പുത്രനില് വിശ്വസിക്കുന്നെല്ലാവന്നും 

സത്യമാംദൈവത്തി൯വചനം കേഠാക്കവിന 

മര്യരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിപ്പി൯-_ 

ചരണങ്ങറം 

വിശ്വസിക്കന്നവ൯പാവത്തി൯ശാവത്താ_ 
അഗ്നികട്ലില് വീണു [ത 

നശിച്ചപോകാതെ എന്നും ജീപിപ്പാ൯ 

ദൈവം സ്നേഹിച്ചു ലോകത്തെ 
രക്ഷ്മിപ്പതിനായി ത൯ പുത്രനെ അയച്ചു 
ശിക്ഷിച്ചു പാപത്തെ അവന്െറ ജഡ 

മ [ത്തില് പുത്ര 

മരണനിഴലില് കിടക്കും ഭൂമിമേല് 
ഒരു വെളിച്ചവും ഒരു 
കരയും കണ്ടിടഠതു മള മാനുക്ഷ൯ 

വിണ്ടും ആശ്വസിപ്പതിന്നായി 

പരമ താതാവു ജീവന്െറ വെളിച്ചം 
കരുണ ഫണ്ടിട്ടുദിപ്പിച്ചു നമുക്ക-_പുത്ര 

ഠ 
ഏകമനുകഷ്ഷ്യനാല് ലോകത്തില് പപപും 
പാപക്രലിയാം മുതൃവും 
ആകവെ പകന്നു ഫന്നപോലിതാ 
പ്ണ്ണയനു സരണത്തില് 

ഏകനാമേശുവി൯ വിശുദ്ധ കുരിശി൯ 

യാഗത്താല് തുറന്നു ജിവമെറ വഴിയെ_ 

4 
വനത്തില് മോശെ ആ പിച്ചള സല്ല്യത്തെ 
ഉ യത്തിചതുപോലെ 
മനുഷ്യപുത്രനും ഉയത്തപ്പെട്ടിതാ 

കരൂശിരത നോകി വിശ്വാസത്താല് 
അനുസരിചീട്ടം നേരത്തി ലൂടനെ 
അംഭവിച്ചിടടും ആത്ഥിക ജീവനെ) 

9 
കല്ലറയില് നിന്നുയിത്ത യേശുജവ 
നി൯ ഉയികഷ്ണ്ിനാത ഏത്ര 

നല്ലൊരു ആശ ഉദിച്ച എനിക്കു 

നീ ജീപിക്കുന്നെന്നേക്കും 
വലഭമുട്ഭ നി൯ വാശ്ദത്തത്താല് ഞാനും 

അല്ല ലിലാതെന്പ൯ അരികില്ജീപിക്കും 

ി [പ്പെട്ട 
ദൈവത്തി൯സ്നേഫം ത൯വൃത്രനില് വെളി- 

അതില്നിന്നു വേരപ്പെടുത്താ൯ 

ഏവന൯ വന്നാലും ഇലപൊരു സാദ്ധ്യവും 

ഈ ഭൂമിയില് നേരിടും 
ചാവതും ആവത്തും നഴ്ടവും കമ്ജവ്ം 

സേവയെ ചെയ്യുന്നു നന്മയ്ക്രായ് മുക്കം കര 



ി 

സാമാന്മൂഗീതത്ജറ്ം 1 01 

് 
മരന്നെമേ നിന്നെ പേടിക്കുന്നില്ല ഞറ൯ 
നിന്നെ ജയിച യേശു 
ശരണം എനിക്കും ഹരണെം നിനക്കും 
അവന് എനിക്കു ജിപ൯ 

തരുവാസ ഭൈവത്രി൯ വലത്തുഭാഗത്തു 
ഭരണംചെയ്യന്നു സവ്യാധി കാരിയായി--- 

[പി. നാധത്യ 
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മലയാമി--അടതാളച യ്ക്കു 

പല്ലവി 
നിനക്കേ വേണം അയേ) 
ഏതിക്ഷം ചൊത്ക പാപീ 
ജീവന൯ നിങ്ങിപ്പോ യിട്ടും മുമ്പെ 

ചരണങ്ങറം 

പാപത്തെ വെരുതുു മാ ഭൈവകാരുഞ്ചയ. 
ഭാഗ്യം ലഭിഛചീടെനണെമോ ൽ 
വേണമോ വേണാമേ?__നീച 

ചാവത്തിരല് രസിച്ചു മാദൈപകോേറപത്താല് 
പാതാലം ചേരണാമോ?__ നിന 

2 
ആശയറല് ലോകത്തിന് മാനംധനം നേടി 

ആത്മം നശിചീടെണമോ 
വേണമേറ വേണമോ__നിസ് 

ആശവിശ്വാസവും യേശുവില്ആകിം പ്പാ൪ 
ആനന്ദം നേടേണമോ ?__. നിന 

9 
തന്നിക്ടവും സ്വയനീതിഷ്ും എണ്ടെ നീ 

ൂരത്തായീടെണമോ 

വേണമോ വേണാമോ_അത്തോ 
ഭയശുവിന്നിക്ടുചും തന് നീതിഷ്ും ധരി. 

ഘലോകും നേടേണമോ 4__ നിന 

4 
ഭവഷങ്ങഗ നാമങ്ങറം ഭാവങ്ങളും പണ്ടു 

പൃത്ഥനായ]ടേണമോ 

4 

വേണമോ വേണമോ__പെളീ_ [ത 
പക്കത്തെ നോകാത്തദൈവകട േലത്താ_ 

മേരഗ്രതി നേടേണമോ ?__. നിന 

[മേശവത്സലം] 

3017 

മണിരങ്കു---ആദിതാളം 

മെദവഭമ യെത്രയഗധോഫഹോ നി൯ 
ദിപൃവിചാരണക്_ ഓക്കില് 
എവ്വിധമതിലെ ദിപ്യരഹസ്ധൃങ്ങഠം 
ചൊധ്വോടറിഞ്ഞിടുന്നു 

വാനവും ഭൂഠിയുമാഴവുമൊരുമപാല് 
വാണുരുഭൂന്നു സഭാ-മഫാ യി 
ജ്ഞാനമോടവയെനിന്മഹത്വത്തിന്നാ 
നീ നടത്തീടടുന്നഫോ 

നിന പ്രിയ മക്കടെ നന്മയിലേക്കായി 
അമ്പിയലും പരനേ- എല്ലാം 
ഇമ്പമോടൊന്നോയ് ല്യാവരിചീടുന്നു 
തുമ്പമവക്കു വൃഥാ 

മൊട്ടിനു കൈപ്പ രഅചികിലുമായതു 
പൊട്ടി വിടനീടുമ്പോ_ അതു 
കാട്ടമതി൯ മധുരാകൂൃതിയും തേ൯ 
കട്ടുയുറുണ്ടുകമേ 

ശിക്ഷയിലും ബഹു കള്ജുത തന്നിലും 
അക്ഷയനാഠം വരനേേനിനെറ 
രക്ഷയി൯ മാ മധുരം രുഃചിക്കാമതു 
നിത്ചവയഥ്യിനിക്കു [നാല് 

എന്തിനു പൊങ്ങിവരുന്നൊരു കാറി 
ചിന്ത തലനിട്ടുന്നു-൨രം 
ചിന്തിടുമാറതു പ്ൃൃണ്ണുമതേഠത്താല് 
സന്തോഷ്ചമേയിനിക്കു 

വദ്ടലില് തിരകൊണ്ടു മറിഞ്ഞാല് 
സകങ്കടമെന്തിന്നതില് _ എനി 
ക്കെടനെവന്നുടെ ശക്തിയെ കാണാം 
ശദക്രട തുടനെ 

എത്ര കഠുത്തൊരിരുട്ടിലുമീ ഞാ൯ 
കുത്തനേ നി൯ വലചജൈ._ കണ്ടൈ൯ 
അത്തലടക്കി മനേ സുഖമെപ്പോഴ്ചം 
പൃത്തിടാമെ പരനേ 

മന്നനേനിന്നുടെ വ൯ന്ക്രിയയെ ഞാ൯ 
ഒന്നിനെ കണ്ടുടനെ_മഫാ 
മന്ദനായ്ക്കിധി ചെയ്യാതിരിപ്പാനായി 
തന്നീടെണം കൃവപയെം 

[ററി ജെം അന്ത്രയോസ്] 
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6141 റം ഗീതംപോലെ] 

308 ദ്രാവിഡസൈന്ധവി ഏകതാളം 

പല്ലപി 
യേശു രക്ഷിതാവെനിക്കു നല്ല സ്നേഹിത൯ 

അനുപളജ്പി 

ഏററം വിലയുള്ള മൂറി൯ കെട്ടെനിക്കവ൯ 

ചരണങഞ്ങറം 

1 ഏന്നെ രക്ഷിചീട്ടവാ൯_സ്വ൪ ഭാഗ്യം വെടിഞ്ഞു 

മണ്ണില് വന്നു ജീവന് വിട്ട പ്രാണ നാഥനാം 

ഉ ഒന്നുകൊണ്ടും കൈ വെടിയാതെ. തന്നാത്മാവാഠാല് 
എന്നും ക്രടെ പാത്തിടുന്ന_മാ കൃപാലുവാം -__ 

൬ തന്മഹത്വ സന്നിധിയാല് _എന്നെയെപ്പോഴ്ചം 
കണ്മന്ദിപോത കാത്തിട്ടന്ന- കാരുണ്ദവാനാം--- 

4 രം ലോകത്തില് ക്രടെയുട്ഒ-യാത്രയിലെനന്െറ 
കാലടികമെ ക്ഷണം(വ_ തി നടത്തുന്ന--- 

1 ശുദ്ധതയില്ത ഞാ൯ ദിനവും-വദ്ധിപ്പാനെന്െറ 
ഹൃത്തില് വസിച്ച സദാ ശവക്തിപ്പെടുത്തുന്ന-- 

6൫ എ൯ പ്രയാസങ്ങ൦ം സകലവും സതതം ത൯ 
മുമ്പില് കൊണ്ടുചെല്ലവതി -ന്നു ക്ഷണിക്കുന്ന 

7 മേദിനിയില് നേരിട്ടന്ന-ഖേദങ്ങഠം മൂലം 
വേദനപ്പെടടീടുമ്പോഠം_ ആമോദം നല്ലന്ന-_ 

മ തന് നിലവില് നിന്നനുദിനം-ക്ഷണംതോടും 
എന്നാവശ്യത്ങഠം അഖിലം തീര്തുതരുന്ന-- 

9 മുതുപി൯ നേരത്തുമെലാ ശത്രുവില് നിന്നും 
കാത്തു നിത്യ ഭാഗ്യലോകെ.ചേത്തുകൊണ്ടിടും.. 

10) ംരംയരുമ രക്ഷകനൊ.-ന്നിലചെല്ലാനാമു.ം 

ജീപിക്കുന്നതു എനിക്കു_ഭൂവിര സ്വഷ്ശമേ-- 

090 ചരണങ്ങറം 
ഹിന്തുസ്ലാന്-__ആദിതാളം 1 ഏററം പാപത്താല് മരിച്ചു 

ശക്തി കെട്ടപോയേ൯ 
ഇദ്ജവും പിശാചിനൊത്തു 

പല്ലപി ശുദ്ധിയില്ലാതായേ൯ 
പീണ്ടും ജനിപ്പിക്ക ഏന്നെ 
മാ വരിശുദ്ധാത്ഥാ! 9 രി കേംവി ഉഷ്ണം രുചി 

മാ പല്ലഭ ദേവാത്മാ! സന്തോഷവും പോയേ 

പീണ്ടും ജനി പ്പിക്ക ദേവ കത്തനേ! നി൯ രൂവമാക്കി 

വാകിനാല്ത ദേവാത്മാ! തീകയെന്നെ നീയേ 

[ ശ്ര 

യേശു 

യ്യേശു 

യേശു 

വ്വേശു 

യേശു 

യ്യേശു 

യ്യേശു 

യേശു 



സാമാന്ൃഗീതങ്ങറ്ം 

ടു എല്ലുപോലുണങ്ങിപ്പോയേ൯ 
ജീപനിലാതായേ൯ 
ഏറെ ശക്തിയുള്ള കാറേറ 
വന്തൂതുക നീയേ! 

4 കാല് കരം നാവും ചെവി കണ് 
നെഞ്ചും ശുദ്ധമാകി 
കത്തന്നു മഫത്വമായി 
ജിവിപ്പിക എന്നെ 

൬ ദൈവസ്സേഫം പാപദ്വേഷം 
നീതിയും ഉണ്ടാകി 
ദിപൃവിശുദ്ധാത്മനേ! നീ 

വാസം ചെയ്യയ,൯ ഉള്ളിതം 

[മോശവത്സലം | 

310 
പിഹാകു---ആദിതാളം 

പല്ലപ്! 
വഞ്ചക നെഞ്ചെന്നില് _നിന്നകററി പുതു 
നെഞ്ചടിയാനരു- മേണമേ വേഗമേ 

ദൈവശുദ്ധാത്മാ 

ച്രണഞ്ങറം 
വഞ്ചക വേ കുടി_ കൊണ്ടു ദിഹ്പ്ൃതി 
പഞ്ചമ പാതക.ചിന്തയുണ്ടാക്കുന്നാ൯_ 

ലി. 
കാഥം കോപം പക_ഡംഭം ചതിവെന്നില് 
താമസിക്കാതെ അ. കറഠൂക വല്ലഭാ 

ടി 
കള്ള സമാധാനം-തോന്നാതിരിപ്പാനും 
ഉള്ള കുററം തെളി _വായി കണ്ടീട നും 

4 
ജഡമോഫങ്ങധം ജ_യിക്കാതിരിപ്പാനും 
അടഞടി തോറഠു ന൩൨ശിക്കാതിരിപ്പാനും__ 

രക്ഷകന൯ു യേശുവിന്. ചിന്തയെന്നില് തന്നു 
രക്ഷിചെന്നെ ജനിപ്പി_ക നീ പീട്ടുമേ__ 

[്മോശവത്സലം.] 

311 
ഉശേനി---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ഏ൯ രക്ഷകനാഭമേശുവേ 
ഏന്നെ ദയയോടെ കാത്തു 

109: 

എന്നെ ദൈപഭക്തിയിത വളത്തി' 
നന്നാകിട്ടകാ 

ചരണങ്ങറം 
1 വാപസാഭ്രത്തിലയ്യോ 

പാഴിച്ചഴന്നിടുന്നയ്യോ 
പാലക എ൯ ചിത്തം ശുദ്ധമാകി 
വാലിചീടുക-- എ൯. 

9 കന്മഷ പരിഹാരാത്ഥം 
ചിന്നിയ തിരുരക്തത്തില് 
കാരുണ്യത്താല് മാം കഴകി ദേവാ 
ശുദ്ധികരിക്ക-_ എ൯. 

3 നിന്നാചെ സൌജന്യമായി 
സമ്പാദിതമാം രക്ഷയില് 
ഏഎന്നെയവകശിയാകി കെഥകാ 
കൂൃപസ്വേരുപാ-_ എന, 

4 വേഭപ്രമാണത്തില്നിന്നു 
വേഗം ഞറനത്ജുതകായ്യം 

സ്വാദരം ക൦ണമാനെ൯ കങ്ചങുംര നാഥഠ 
തുറക്കേണമേ__. ൫൩ 

൭ വ്യാജവഷിയില് നിന്നെന്നെ 
വേഗം നീയകഥി നിന്െറ 
വേദപ്രമാണത്തെ കൃപയോടെ 
നല്ലീിടേണമേ__. എ൯ 

6 മായയെ നോക്കാതവണ്ണ്ണം 

മമ കങ്കെഠ നീ തിരിച്ച 
മഫരഗുരോ നിനു വഴിയിലെന്നെ 
നടത്തേണമേ ൧൫൯൬ 

 ഭൂലോകവാസം കഴിച്ചു 
സ്വപ്ലേ കത്തെ ഞാ൯ പ്രാപിച്ചു 
കെള വാ൯ വേണ്ടുന്നതെല്ലാമെന്നെ 
കാണിക്കേണമേ. എന് 

(ററി. കോശി] 

319 
ഹിന്ദുസ്താന്--ആദിതാളം 

പല്പപി 
സ്കൂതി സ്മൃതി നിനക്കെ-എന്നുംചൊലലീടുവേസ ദേോഷച്ചുമടൊഴിച്ചു രക്ഷ തന്നവനേ ! 

്രണങ്ങറം 
1] ആത്മവിചാരം_ഇല്ലാതെ കിടന്നേ൯ 

അരു മി ഉണച ഭവാ൯ 
ഹല്ലെല്ലയ ! ഹല്ലെല്ലൂയാ ! 



1/0) ( മേന്മ, 28 
2 ശാന്തം ഇല്ലാതെ ബാധിച്ച മനസ്സില് | 4. 

തന്നു സന്തോഷം ഭവാ൯ 

ഫല്ലെല്ൂയ ! ഹല്ലെലൂയ! 

[ നീയേ 
എ ഭ്ൂധിച്ചഞാ൯ കിടന്നേ൯- കൂൃവയോട്ട | 9 

വരമശാന്തം കല്ലിച്ചു 

ഫല്ലെലൃയ ! ഹള്ലെല്ലയ! 

നന്ദി, സന്തോഷം. ലജും;ം വിസ്തയവും 
നന്നേ നിറയുന്നു ള്ളില് 
ഹല്ലെലൂയ! ഹല്ലെല്ലയ ! 

[നീ 

ഏറെ പിഴെച്ചു ഞഠന്൯- ഏറെമോചിച്ചു 
എന്നും നിന്നടിമ ഞാ൯ 
ഫളല്ലെല്ലയ ! ഹല്ലെല്ലയ ! 

[മേംശവത്സലം] 

313 ഹിന്തുസ്താന്__ഏകതാളം 

പല്ലുപി 

രക്ഷക്.നേ നിനക്കു കീത്തനം-അ നന്തം 

ച്യരണങ്ങാം 

1 തിരുരക്തം ചരിച്ചു തിനപെട്ട ഏന്നെ നീ 

പരന്നു വീട്ടെട്ടുത്ത മാ വക്ഷ കൃവകഠംക്ഭമേ--- രക്ഷ 

ഒ മരിച്ച് ഞാ൯ കിടന്നേ൯ നാഠി ഉരുവഴിഞ്ഞേ൯ 

തിരിച്ചു യിര ശക്തി സുഖം തന്ന പ്രിയനേശുവേ-- രക്ഷ 

5 കുരുടനായിരന്നേ൯ തൊട്ട കാട്ടി തന്നു നീ 

നിറഞ്ഞ കുഷ പപേത്തെ നീകി ശുദ്ധി നല്ലി നീ-_ രക്ഷ്ഷ 

4 നീതി ശുദ്ധി ബോധം നിന്തിരു നല് രൂപം 

ചേതസ്സില് കളിച്ചു തന്ന ദിവ്യ കൃപകുടലം 1- രക്ഷ 

6 തിരുരക്തത്താലെന് തിയ്മ കുററം മായിച്ചു 

പരമ ജീവ റുസ്മൃകത്തെഴ്റതി ഏ൯ നാമം യ. രക്മ്ഷ 

൫ ജനി പിഴെക്കാതെ ഏന്നും നടന്നീ-ടാ൯ 

കനിഞ്ഞു നിന്നാവി നിത്യം കൂടെ പസിചീടെണം-_ രക്ഷ്മ 

[ഭമാശവത്സലം] 

314 
പ ച്ചവി 

അകത്തും വുറത്തും വേദ നയോ9ടു 

കുരിശിത്_ തൂങ്ങി 

അടിയാനെ രക്ഷിച ക്രിസ്പോ 
നിനക്കെന്നും സ്ലോത്രം 

ച്ചരണഞങ്ങറം 

1] മഹിമയുള്ള സ്വദ്റ്ും വിട്ടു 

താണു പന്നോനേ-പാപ 

വലയിലടിയാ൯ കുടുങ്ങി 

നശിച്ചപോയേനേ.- എന്നാല് 

2 സൂഷ്യനെക്കാ ശോഭവാനേ 

ജഡം ധരിചോനേ-മഹാ 

അന്നത്തില് 

ദോകകുഷ്ടം പിടിചടിയാ൯ 
മരിച്ചപേ ഠയേനെ_എന്നാല്ത-_-- അ 

കോടി ദൂത സേവ വിട്ട 
തനിച്ച പന്നോനേ_പേയി൯ 

ക്രടെ നടന്നടിയാന്൯ പടു. 

കുഴിയിത പീനണേനെ-എന്നാല്--- അ 

ഖെരുബുക്രാം മേലെഴ്$ ന്നവ൯ നീ 

നടകൊണ്ടെന്നാലേ. കാട്ട 

കയഠി ഞാന മാ ദ്രൂരസത്തോന്ന് - 

ഇരയാഡുന്നേനെ-എന്നാല്--- അ 

മുഠംമുടി ശിരസി ധരിച്ച് 

ഒരു പൊന്നീശോ-തിരു 
മഖത്തി൯ മു൯ ഞാ൯ വീണു 

നമസ്ാരം ചെയ്യുന്നേ൯- സ്വാഥീ-- അ 
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0 വ൯കുരിശു തോളില് ി 316 
ഏറേറാനേ നമസ്താരം-മടു്്ിത 

മറിഞ്ഞു വിണു ചതഞ്ഞ ഉശേനി__ആദിതാളം 
മുട്ടോത്്താ നമസ്കാരം സ്വാഥീ__ അ ി 

440 / ആണി തുളപവ്വാ൯ തൃക്കൈകമെ യ 
വിടത്തോനേ തിരു സന്തോഷമേ ! വരമസന്തോക്ഷമേ-_യേശു 

അരുമ റുള്ള പാദെ പിണ തമ്പുരാനില്. ഭക്തിയുമ്മോക്െന്നേക്കമേ 
ബഹുനമസ്താരം_സ്വാദീ__ അ ക 

൫8 പിരിഞ്ഞു പൊട്ടി കുരുതി ചിന്താ൯ 
ഹൃദയം തുറന്നതാത_-ബധു 

വിനയ നമസ്കാരം രക്ഷ 

1 സന്തതവും തന് തിരു മ. 
ഫിമപുരത്തില് തിരു 

സന്നിധിയില് ക്രടിപ്പാടി_പാണിരിക്കാം ചെയ്യു കത്താപേ_സ്വാഥീ__ അ ചന്തു സ്വള്ലാമടി_ശ്രേഷപ്യ്രും കിട്ടം 
[മോശവത്സലം] തമന്ൂരാനേശുവി൯ പുന്യെം 

ക ലഭിക്വകേകേ ! ഏന്നും_സന്തോ__ 

312 2 നേരെ പരമ തതനുടെ. പ്രഭകഠം കണ്ടു 
യമുനാകല്യാണി __ രൂപകതാളം നിത്ൃചും അരികില് മക്ക മായിരിക്കും ! 

ആരുംശത്രുകു മില_അവക്ിനിമേല് ജയം 
പല്ലപി ആംഘോക്കിക്കും യേശുവി൯ 

പാദം വന്ദനമെ തിരുകൃപ കൃപ ലടിച്ചോര ഏന്നും-സന്തോ__ 
പാപിക്കു ധനമെ 9 ഇഞങ്ങുപെട്ട കഷ്ടതകശമഠന്നീടുംവിണ്ണില് 

ചരണങ്ങറം ഏതുമില്ല സകടങ്ങഠം_കേഠം്പതിന്നും 
1 പാരിതില് തിരുവേദം സംഗതിയങ്ങളുഭഭതെല്ലാം 

അരുളി ഭരിക്കും അത്ഭുതനേ പാടിടുവാ൯ എന്നില് 
ദൈവസുതനേ ! കൃപാകരനേ ! ശക്തിയില്ല വാക്കുമില്ല 
ക്രിസ്ോ തിരു__പാദം അതിപിധുലം ! എന്നും__സന്തോ_. 

2 പവാക്ിനുള്ളടങ്ടാത്ത 4 കീത്തനങ്ങധം പാടി നഥ്മാം മഹത്വ വലിയ രാജോപേ വാണിരിക്കാം അമ്ജു ശക്തിമാനേ! ദയവാനേ! തെല്ലമൊരു ശമകയെന്നേ_സേവ ചെയ്യാം 
ക്രിസ്ോ! തിരു--പാദം ആര്തുടൂതഗായകരി൯_ പാട്ടുകള്ക്കു ന. 

൭ മാനുഷക്കുയിര നല്ലിയ അടുത്തു സ്വരമണ്ഡലം [മ്മഗ൦ 
രക്ഷകാ! നയശീലാ! മൂഴകി നില്ല ഏന്നു ം----സന്ത്രാ.__ 
മന്ദവേലാ ' അനുക്രലാ ! 
ക്രിസ്കോ ! തിരു__പാദം 

4 പാപം നീകി ശുദ്ധാവിയാത 

9 ജീവതരുവി൯ ഫലങ്ങഠം 
ഭജിച്ചുകൊട്മാം നമ്മഠം 
ജീവതോയം പാനംചെയ്യൂ- സുഖിച്ചിരി_ ഉപ-ദേശിക്കുന്നോനേ ! ഭൂവിലെ കഷ്ടം മറന്നു [ക്കാം വുണ്മൃവാനേ ! ഗുണ്വാനേ ! വസിച്ചകൊള്ളാം വരി_ ക്രിസ്നോ ! തിരു_പാദം പ്ലണ്ണ ഭാഗ്യം ലഭിചഞ്ങു 

$ പാദത്തില് പണ്ടിഞ്ഞോരെ വാണിരിക്കാം !-_സന്തോ-_ നിതൃപും പാലിക്കന്നോനേ ! 
ജാതി കുചം ധനം സ്ഥ സതൃവാനേ ! നിതൃവാനേ ! 0 റ് ചു റ ക്രിസ്കോ ! തിരു__പാദം ടു ലു തമ്പുരാനേശുവി൯ തിരു_സേവ ചെയ്യു [മേ ?ശവത്സലം 

ന്തു . 1ം തോയംടടംവെള്ളംം 
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ഭേദേമെന്പയ ദൈവദാസ. 

നായി നിത്യം പോയി 

പേരാനന്ദം നിരന്തം അ. 

നുഭവിപ്പേ൯ എന്നും--സന്തോ--- 

[മോശപത്സലം] 

317 ഭൈരവി---അടതാളം 

മാനുവേലിന൯ു സ്മൂതിയെ പാടിഴുവാ൯ 
നാണോിക്കൊലാ മനമേ 

അനുപല്ലുവി 

മാനുവേല് ത൯തിരു-മാനസേ ഏററവും 
മാനഫാനി നിനകായി സഹഫിച്ചലേേഠ__ 

വരണങ്ങറം 
സേനദ്ദതക്വസ൯ താ൯-സൈന്യാധിപ൯ 
വാനലോകാധിപ൯ താ൯ [ത 
വഭാന൯പോലാകാശ_ത്തിനുമേത ലോകത്തി. 
താനെ ശോഭിച്ചവ൯-താണു നിന്നെപ്രതി_ 

ഹ 
ലോകാലോകക്ങമില് താ൯- വ്യാപിച്ചപച൯ 
ശോകമില്ലാത്ത പര൯ 
ദാഹം മൂഃഖങ്ങമു.ം- ഏറെ സഫിച്ച ത൯ 
രേഫം ജീവ൯ ബലി-ചെയ്യ നിന്നെപ്രതി 

ദീപം ജീവ൯ വഴി താ൯- സമ്പാദ്യവും 
മുഭാപുകവും അവ൯ താസ 
താപം പരീക്ഷയും-ശാവപം മാ ശിക്ഷയും 
സവ്യ3പിപത്തും സഫിച്ച നിന്നെ പ്രതി-- ലം 

അന്യനുടെ സ്മൃതി നീ- ചൊന്നാലപ- 
മാനമല്ലോ മനമേ 
തന്നെത്തനേ നിനക്കായി തന്നോനെ നീ 

എന്നും ഭക്ത്യാ സ്മൂതി-ചെന്നോലല്ലോ നീതി, 

[മോശവത്സലം |] 

88പാം സങ്കിത്തനം 202: 

18 ശ്രിരാഗം--ചെമ്പട 

പല്ലവി 

രം പരദേവനഫോ നുതക്ട 

ചരിത്രാണനത്തിന്നധിപസ൯-മര. 
ന്ത 1 ത്തിയ 

൦ ഭ0ന--സൃയ്യ൯ം 2. ഭാവുകംട സു 

ഖം. 39ം വിവത്തു- ആപത്തും 

ബഗ്. 1.31ധ0ഭ 

നെത്തി നിന്നൊഴിവു-- കത്തനാമഖില.- 
ശക്തനി൯ തിരുകരത്തിലുണ്ടനിശഥീ-_ 

ച്ചരണങ്ങറം 

നഥനതെ_തന്നരി കളി൯ 

വ൯തലയെ തകക്കും-പിഴച്ചുനടക്ടം 

ന്നവനന്െറ മുടി കഠം 
മൂടിചാ നെറുകയെ തന്നെ മുറിക്കും 

ആദിനാഥനുരചെയ്യതഠനനിശം-- 

ളു 
നി൯കാല് ചോര_യില് ചപവിട്ടുവാ൯ 

നിന്നരികളിതനിന്നു_ നിന്നായ്ക്ുമു.ടെ നാ- 

വിന്നാസ്വഭദിപ്പാനും 
ബാശാസ൯ദേശമതിരുനിന്നു ഞാ൯ തിരിപ്പി- 

ച്ചാഴിയാഴത്തു നിന്നരികെ വരുത്തു൦--ംരം 

ട് 
കണ്ടു നിനു സഞ്ചാരമിവ൪ 

എസ വര നാമരചസ-വശുദ്ധസ്ഥലത്തു 

നടക്കുന്നതിനെ 

മന്നില് പാട്ടന്നവ൪ പിന്നില് മീട്ടന്നവ൪ 

ചെന്നു തപ്പടിക്കും കന്നിമാ൪ നടടവില്--ംരം 

യിസ്ര്രായേലുറവിലുഭള 

നിങ്ങള നുഗ്രഫിപ്പി൯_ സകല ജഗത്തി൯ 

പതിയെ സഭയില് [ ന 

ശത്രു മേലധി കരിചിടും ചെറിയഖബെന്നു മീ. 

വിടം തന്നിലുണ്ടനിശം-- 

9 

അമങ്ങവരെ കരേറടുന്ന 
യ്യൂദജന പ്രളക്കാം_സെബുലുണണ്് പ്രഭൂക്കഠം 

നപ്യാലി പ്രദക്കഠ്ം 

ഏകി നിനെറ ബലമേകി നാഥനടിയാക്കു 

ചെയുതുറപ്പക്ക നീ സതത-- രം 

6 

ശ്രീ യെറുശാലേമിലുഭഭ ടു 

നിൽ മന്ദിരം നിമിത്തം അരച൪ നിനക്കു 

ഭയന്നു തിരുമു൯ 
കാ കൊണ്ടുവരുമേശുവിന്നു ജയ- 

മേശുവിന്നു ജയമേശുവിന്നു ജയ 

രേം 

൦൪൭: 

൪- 
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68ാം സങ്കിത്തനം 30-35 

310 ഖണ്ഡങ്ങള് 

1 നീരോടയിലുളമ ൮൯ മൃഗത്തെയും കാള ക്രട്ടത്തെയും 

പാരം ഭത്സിക്കക. ജനങ്ങ ളം പൈകിടാക്കലോട്ടം ക്രടെ 

9 ആയവ൪*വെളജിവാള.ങ്ങമുമായ്ചിന്നടി വണങ്ങും വരെ * 
നായകാ ചിതറിക്ക നീ പോരിലിക്ടമുള്ള ജനങ്ങ. 

9 മിസ്രദഭേശത്തില് നിന്നുട൯ വരുമിങ്ങു മാടമ്പിമാരഫൊ 
ല്ൃശതി൯ വേഗമീശനില് തന്െറ കൈകളെ നീട്ടം നിഴ്ന്ുയം 

4 ദേവദേവന്നു പാട്ടവി൯ നിങ്ങ ഭൂവിലുഭ്മ രാജയങ്ങമെ. 
നാവിനാരു സ്മൂതിഛഷീശനെ കീത്തിചീടുവി൯ നിങ്ങമെന്നുമെ 

6 ആദിവാനങ്ങടെ വാനങ്ങമിന൯ മേഷെഴ്ടന്നള്ള ന്നോ നിതാ 
ഉററനാദമായ്ൃതന്നുടെ ശബ്ദം താ൯ പുറപ്പെടിക്കുന്നഫോ 

൫ ശക്തിയുയമിസ്രയേലിന്മേത മഹാ പ്രാഭവപുമെഴ്ന്നു ഒല 
നിതൃനാം സവ്ൃശക്തന്നു നിങ്ങ ശക്തിയെ കൊടുത്തൂട്ടവിന്൯ 

7 ംരംശാനി൯ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങ ളമിതനിന്നു നീ മാ ഭയദര൯ 
യിസ്രായേല് തന്നീശ൯ ജനത്തിന്നു ശക്തിയും ബലം നല്ലുന്നോ൯ 

ദു ംരംശനാം നസറേശനെന്നു മനുഗ്രഫി കപ്പെട്ടവന്നു 

മുറു ജയം ജയമെ ജുയംഒയം യേശുനാമത്തിന്നു ജയം 

ന 

ഗീ ഠബ്നഇ "/5പ 

പ്രഭാതജാഗരണം 

320 
അമ്പുഭ്ള പിതാവേ; ! നി൯ സന്നിധി മഫാ 
ഇ൩ മായുഭ്ഭതെന്നുമെയതി_രാവിലെയി_ 
ഞാനെല്ലാഭിനവും സ്വഗ്ഗൂഭഠാഗ്യമതാം [നിക 
രം നിന സംസഷ്ദ്ത്തില് ജീവചിടാ൯ 
തന്നരുഗക കൃപ 

താരാട്ടു 

കാരോരോ ദിനത്തില് 1ശാബതാ സമയം 
നേരായ് ഞാന് വിശുദ്ധീക്രിക്കനെം 
എന്നുമെ നിനക്കായ് 
ആദൃഫലമതു ശുദ്ധമെക്കില് സദാ 
പിണ്ഡവും ശുദ്ധമാകയാല് ഇപ്പോഠം 
ആശീരവദികെന്നെ 

ള ധ് 

നിന്തിരുവചനം തന്നിലീ സമയം 
സന്തോഷമോടെ ധ്യാ നിച്ച നിന് വി. 
ശുദ്ധഹിതമതു 

1. ശബ്ബതമുസമയം ട് ആരംഭസമയംം 

ഞനറിഞ്ഞതിനെ ചെയ്യതിന്നിനിക്കു 
ദാനഞ്ചെയ്കു, നിന് വാശത്തിന്നാ_ 
ത്ഥാവിനെ ദിനവും 

തൃക്രങ്ങളില് ഞാ൯_ഏളിചീടുന്നെന്നെ 
ശക്തി നല്ലുക ഏന് മുറകളെ 
ഇന്നു ചെയ്യതിന്നു 

രം ദിനമതില്ഞാന്ക്രിസ്മൂപില്വസിപ്പം൯ 
താതനേ നിന്നാത്മാവിനെ ഇപ്പ്ോഠം 
നല്ല,ക നിറവായി 

൭ 
സവ്ൃശത്രുക്മെ മവെന്നിടുപതിന്നു 
ജീവനുള്ള വിശ്വാസം നല്ലി] ബ൨. 
ലപപ്പടുത്തുകെന്നെ 

എന്നു ളളത്തില് നിന്െറ 3മാ സമാധാനം 
ഇന്നു മുഴ്ഴ്വനും സദാ വാണു_ 
കൊണ്ടീടേണെമാമേ൯ 

[ററിം ഡിം ജോ] 
പാ 

3ം വെന്നിട്ടുക ട ജയിക്കം ദം മാ --മഫഠം 
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32.1 

21127, 7.21 08 

ജുഗ്ലാ--ദ്വിപദങ്ങള്--ഏകതാളം 
1 നിന്നാത്മാവിനുടെ വരമിനിക്കു നാഥാ 

തന്നീടെണം നി൯ വചനം ഗ്രഫിപ്പാ൯__സദാ 

ള് ഞാനെന്നും രാവിലെ നി൯ വേദവ്രമാണെത്തില് 
, ധ്യാനിപ്പാ൯ യേശുമുമ്പില് വരേണമേ__നാഥാ 

3 വേദം ഒുലമായ്ക്കി ഏന്നോടരുഠം ചെയ്തതു 
മോദമായന്ദസരികേണമേ ഞാ൯൨_എല്ലാം 

4 നിന്തിരു വചനമതി ല്നിന്നു ഞാന് നിനറെറ 
അന്തമില്ലാ സ്നേഹം രചിക്കേണമേ__എന്നും 

൭ ഞാ൯ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാനായെന്നുള്ളില് നിന് 
അമ്വേറും വചനം സംഗ്രഫിക്കേണം__സദാ 

൫ നി൯ വചനമാകുന്ന നിമ്മായപാലിനാല് 
ഞാ൯ വളരെണും രക്ഷഷ്ക്യായ് ദിനവും നന്നായ് 

7 പിശ്വാസമതാല് ഞാനനുദിനം നിന്നുടെ 
വിലയേറും വാശ്ദത്തങ്ങഴ പ്രാപിക്കെണം-_ഏററം 

4 ക്രിസ്കുവി൯ സമാധാനം എന്നില് വാണിീടുവാ൯ റ് 
നിത്യം ഞാനു സ്കന്റേഫിക്കേണം നി൯വചനം_നാഥാ 

9 യേശുവിന്റെറ സ്വല്പമോടു ദിനംപ്രതി 

എന്നെയന൯ു(ല്ച നാ (യാ) ക്കീടെ ണമേ__ നാഥാ 

[ററി ഡിം ജോട്ടടട് 

(്ഫ്ട്; സലി ൩ 0൦ 1൦% 
ക്രിസ്തുവിന്൯ വാസത്തിന്നായി വാഞ്ചര 

വിഹാകു 322, 

പല്ലപി 
രക്ഷകനേ ! എന്നില് വസികു 

ച്ചരണങ്ങറം 
നിന്നുടെ ജിവ൯ കൊട്ട. 
ത്തെന്നെ പീണ്ട പ്രിയനേ 

സ്ന്േഫിച്ചിട്ടും ഞാ൯ നിന്നെയെന്നും 

ഏന്നെ മുഴ്പനും ഞാ൯ 

തന്നീടുന്നു നിനക്കു 
ഫന്നേക്കും ഞാ൯ നിനക്കു സ്വന്തം 

ശുദ്ധജലത്താലെ (ന്ന് 

അശുദ്ധതയാസകലം 

നീകെണമേ ഫ്ൃദയത്തില്നിന്നു 

എന്നുടെ സ്വയമത 

നിന്നോടടക്രടെയഫോ 
ക്രൂശിക്ക പ്പടിരിക്കേണമെന്നും 

1ം അരി 5ശത്ത്യം ഉം മാമഹാം 

ഏകതാളം 

നിന്നിലെ വിശ്വാസത്ത9ല് 
എന്നരികമെ സദാ 

ജു യിപ്പതിന്നു തുണചഷീടേണടമ 

നിന്നെ മഫത്വപ്പെട്ട. 
ത്തന്നതിനെന്മേല് സദാ 
തആത്മവരം ചൊരിക നിറവായ് 

എന പ്രിയ രക്ഷകാ! നി൯ 
ഇമ്പസ്വരം ഞാനെന്നും 
കേശക്കണം നി൯ വചനത്തില്നിന്നു 

സ്വഗ്ലമാകുന്ന നിന് സം. 

സ്ദ്ുമതില് സദാ ഞാ൯ 
ജീപിചിടാ൯ കൃവതന്നരുമ ക. 

നിന്െറെറ ഉമാ"സമാധാനം 
എന്റെറ ഹൃദയമതില് 
വാഴണാമേ :പ്രതിനിമിക്ഷംം 

(ഹി. ഡിം ജോജു] 

ടും പ്രതിനിമിക്കം ട് നിമിക്ഷംതോടുംം 
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൧101൩ 1൨ വി൦% 

ക്രിസ്തുവില് വസിക്കുന്നതു 

323 ചെഞ്ചുരുട്ടി 

പല്ലപി 
൯ ്രിയനേശുവില് ഞാ൯ 
വസിക്കേണമേ എന്നും 

അന്നപല്ലപി 
കൊമ്പു മുന്തിരിവള്ജിയില്_ എന്നപോലെ 

ച രണങ്ങറം 

ക്രിസ്മുവൊന്നിച്ചഹോ 
മുത്യുപേററങ്ങായിത്ത ഞാ൯ 
നിത്യവും ത്ന കൃവയല്ത 

ജീവനില് വാഴ്ച ാ൯-_ 

ളു 
ദൈവഫിതമതു-സവ്യകായ്യങ്ങ ളിലും ഞാന് 
ചെയ്തുതിനെന്നെയവന്നു സമപ്ധിച്ചു--- എ൯ 

ഏഎ൯ 

അടതാള ചായക്ക്. 

സവ്ൃഭാരങ്ങളും രക്ഷക൯ തോളതിലേററി 
സതതമവനില്പ്പണ്ണാശ്രയത്തോടെ__൪൭൯ 

4 
ക്ത്താവിനോടുഞാ൯ ഏററവുമാനന്ദമോടെ: 
നിത്യസംസശൂത്തില് ജീവനം ചെയ്താ൯- 

ദൈവാത്മ ശക്തിയാല് ഞാന് 
നടത്തപ്പെടുന്നോനായ്യ് 
ജീവവിശ്വാസമതിനാല് ദിനംതോറും__ 

എന൯പിതാവിനുടെ. നിത്യ മഹത്വമതിന്നു 
ഇമ്പഫലം വളരെ കായ്്തതിന്നായി__എ൯ 

[ ററി. ഡി. ജേ ജ്യ 

11൨൦ 0ടെ൩൦൦ ൨ 

ക്രിസ്തവി൯ സന്നിധി 

പത്തുവരാളി 

പച്ലപി 

യേശുസന്നിധി 1മമ ഭാഗ്യ 

അന്ദപല്ലപി 

ക്ലേശം മാററി മഹാ സന്തോകം ഏകുന്ന 

ച രണങ്ങറം 

[ചെന്നെ 
ശുദ്ധാത്മാവനുദിനം എന്നുള്ളില് വസി _ 
പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പഠിപ്പിക്കുന്നേരമെപ്പോഴ്ചം 
ചത്ത് 

1, മമ-:ഏനിക്കു 

തി 

അടതാള ചായക്ക് 

2 
ദൈവപചനമതില് ധ്യാ നിചീടടവാ നതി_ 
രാവിലേ തന് പാദം പ്രാപിക്കുന്നേരം 

വ 
പഠവത്താലശുദ്ധ നാ_ഡ്വീരും സമയമം_ 
താപ്പഹൃദയമോടെ ഞാനണയുമ്പോഠം_ 

4 
ലോകചിന്തകമള കും ഭാരച്ചമടതിനാല് 
ആകുലപ്പെട്ട തമ ന്നീട്ടന്ന നേരം 

[ ക [മ്പോഠം. ടൂര്ഖങ്ങം ഹൃദയത്തെ മുററും തകത്തിട്ടു_ 
ഒകെയും സഹിചീടാ൯ ശക്തി നല്ലുന്ന__ 
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ി 
“യതൊരു സമയമെന്നന്ധതയതുദുൂ ലം 

പാതയറിയാതെ ഞാ൯ വലയുമ്പോഗ--- 

തക്കസമയമെല്ലാ മുട്ടും പ്രയാസവും ത൯ 
മക്കക്കു തിരു കാടുത്തിടുന്നോരെ൯- 

ബരമ്്മഥ, 17210 

൫ [ന്നോരു 
ശത്രുവി൯ പരിക്ഷയെ൯നേരെ വന്നിട്ട 
മാത്രയില് “ജയം നല്ലി രക്ഷിചീടുന്ന__ 

റു 
മന്നിടമതിലെനെറ ക്ണ്ണടഞ്ഞതി ശേക്ഷം 
പൊന്നുലോ കവാസത്തിതംമുന്നുംഎന്നേക്കും 

[റിം ഡിം ജോജ്ജ] 

൮ 11! 
സത്യയാ 

399 പരസു--അടതാള ചായക്ക് 996 

1 സത്വവാനായ ദൈവം ത൯മക്കഠം 
നിത്യവും സത്ൃവാന്മാരായിരിപ്പാ൯ 

കാത്തിരുന്നീടുന്നു നിത്വം-അതാത 
സത്യത്തെ പാലിച്ചജീപികെണംനാം 

9 സാത്താനസതൃവാ൯ തന്നേ-യവ൯ 

വുത്രരത്രെ നാം അസത്യം വറകിര 

ചത്താലുമാ പേരിന്നയ്യോ മൂ്ജു 

പാത്രരായ്യീരരുതല്ലോ പ്രിയരേ 

9) വേണം സത്യൃമന്തരംഗേ-സഭാ 

1 വാണ്ടിയിലും ഉവൃത്തിതന്നിലും സത്യം 

കാണിക്കുന്നോരുടെ ചിത്തെ- ദൈവം 

വാണിട്ടന്നെല്ലാ സമയവും നൂനം 

4 ധൈധയ്യമായ് സത്യം വറയാം-എജാ 

കായ്യത്തിലുംസത്യം പാലിക്കെണംനാം 

ഉവ്യിയില് സത്ചമൊഴിച്ചു സദാ 

പവ്യൃതംപോല്. സ്ഥിരമായ്ക്കില്ലതെന്തു% 

1 നഷ്ടം നേരിട്ടാലുമമയ്യാ -മഫാ- 

രിഭ്ൂതയില് വീണുഴന്നാലുമി മാ. 

ശ്രേക്ടമമാം തത്വാ വിടാതെ യങ്ജ. 

നുക്ടിപ്പതിന്നായ് നമുക്കൊരുങ്ങ്ടാം 

൫ ഗമല്ലോട്ട നമ്മെയനേകം- ദൂക്൪ 

നിബ്നന്ധമോടെ വലഞ്ഞാലുമയ്യൊ 

സവ്ൃജയത്തെ നല്പുന്നു - സത്യം 

ചൊവ്വെ ജീവിപ്പതിന്നീ. വഴി മുഖ്യം 

7 സത്ൃത്തിന്നായ്യച്ച ജീപ൯ വഴി 

സത്യവും ജീവനുമായുഭ്ള യേശു 

ശുദ്ധരെല്ലാരുമവൃണ്ണം-ചെയ്യെ 

രുത്തമപാതയില് നടന്നീടാം 

സത്വം നല്ലുന്നു ജയത്തെ-- 

[ഠിം ജെം അന്ത്രയോസ് | 

രം ത താന്നു 

പം വാണി 5 പാക്കം മം വൃത്തിടപ്രവൃത്തിം 

മ 

ഭൈരവി---അടതാളചചായ്ക്ക് 

സത്യം ചൊല്വാ൯ു വരം തന്നരു ൦൦ ദേവയ 

അനുപല്ലപി 
ക്രിസ്തനാമമെ .ടൂത്തവരിലും 
സത്യമെത്രയൊ മൂല ഭം-- 

ചരണങ്ങറം 

വഞ്ചന ചതിവെന്നിവര സൈന്ൃമായ് 
സഞ്ചരിക്കുന്നു നാട്ട നിീമവെ 
അഞ്ചിടാതതി] ധൈയ്യമായ്--- 

2 
പ്യാജംകൊണ്ടോരോ കായ്യയഞ്ങഗം നേട്ടുന്നു 

യോഗ്ൃരായവ൪ തന്നെയെന്നഒ്ലൊ 

രാജ്യക്കാ൯ ൨ കട്ട്രിടുന്നു--- 

3 
ദുഷ്ജസേനയെ നാടില്നിന്നോടിക്ക 
സത്യമാം ദിപ്യ സൈന്മിന്നോരോ 

ചിത്തത്തിത നിരന്നിടട്ടെ- സത്യം 

. ൭ 
അന്തരംഗത്തില് ൩ത്യം വേണമല്ലോ 

അന്തദ്ാഗഥെ നീ വന്നു പാത്തീടില്ത 

സത്യം 

2 സത്യം 

സത്യമപ്പോഴ്സ ണ്ടായ്ക്കല്ം-- സത്യം 

ഇത്തരം ജനം വഷ്ധിച്ച നാടെങ്ങും 

സത്യത്തെ ബലമായ്ക്കിടിച്ച വി_ 
സത്യം: സ്തിണ്ണമാ യകരന്നീടഒ ന 

സത്ൃൃത്തെപ്രതി ജീവനെ വെച്ചോനേ 

സത്യംചൊളി ഞാന്ദം മരിക്കുകിത 

ഉത്തമം മഫാ ഭാഗ്യമേ! സത്യം 

[റഠിം കോശിദ്് 
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അനുസരണം 

27 [202- ൦ ഗീതംപോലെ] 328 ജാവളി 

പ്പി ചുപി പല്പപി 
നിന്െറ ഫിതം പോലെയെന്നെ അതിമഫത്തായ നിന൯ കല്ലനക _ഞാന് നിത്യം നടത്തീടെണമമേ 

 അനുസരിപ്പാ൯ തുണയ്യയക .പരനേ 
അനുപ മുവീ 

& പ്പെ 

അനുപല്ലപി എന്റെറ ഹിതം പോലെ അല്ലെ [൯൪൯൨ 
ഇതു ശുഭമിഫപര_ ങ്ങളില് നിജമെ ഏ൯പിതാവേ-എ൯ യഫോവേ -_. നി 
അതിശയകൃപയനുസരിചവകെ ചരണങ്ങര്ം 

1 ഇമ്പമുള്ള ജിപിതവവം 
ച്വരണങ്ങറം ഏറെ ധനം മാനങ്ങളും 4 അനവധി യാഗ കാഴ്ചുകമെ ക്കാം തുമ്പമററ സെൌദുഖൃങ്ങളു.ം 

അനുസരണം നിനക ാഗ്രഹമെ ) ചോദിക്കുന്നിലലെ അടിയാന് നി 
ഖ മനുജരിന്നാത്മശരീരസ്പഖം 2 നേരു നിരപ്പാം വഴിയൊ 1 റ 

ു ന്തി 
മന്പ്രിയത്തോടന്ദസരിചപക്ാം നീണ്ടനടയൊ കുഠുതൊ 

2 തിരുസുതനേശു നിന്തിരു ഹിതത്തെ വാരം കരഞ്ഞോട്ടന്നതൊ 

തികെച൯സരിചതു പോലടിയാ൯ പാരിതിലും ഭ;ഗ്യൃങ്ങളെ 9- നി 

ം തിരുവടി പിന്തുടനനുദി നവും 9 അന്ധകാരം ഭിതികമളെ 
ചെയ്ത്തെന്നാനന്ദമാ ക്ണമേ__ അപ്പനെ പ്രകാശങ്ങകൊ 

എന്തു നി കല്ലിചിട്ടന്നൊ 
എല്ലാം എനിക്കാശിവ്യാദം__ നി 3 വിശുദ്ധനി൯തിരുഹിതംഅറിഞ്ഞീടുപാ_ 

വേദത്തില് പ്രീതി വെച്ചിട്ടന്നവക്കും 4 ഏതു ഗുണമെൊന്നറിപാ൯ 

ദിനംപ്രതി ധ്യാനം ചെഡമീടുന്നവക്കും പി ്ഞാനമെന്നിരല് നുഥാ 
നിരന്തരം ശുഭം ജയം വരും ഫ്ലമെ.. ന; തിരുനാമം നിമിത്തം 

നിതിമാഗ്ലത്തില് തിരിച്ച നി 

4 അനുസരിപ്പവകനുദിനം വയും ടി അഗ്ിമേഘത്തുണുകളാല് ആത്മി ക്ദാനവും ശുഭവരപലും 
മനസ്സിന്നചേക്ഷക ഒ തിശയമാം 
മറുപടികളും തരുന്നതു നിജമെ__ 

അടിയനെ ഏന്നും നടത്തി 
അനുദിനം ക്രടെ ഇരുന്നു 

അപ്പനേ കടാക്ഷിക്കുര റിതം നി 

207൭ 70 4 ൦ഗിുചി 
ഉണവ്വിന്നായി പ്രാത്ഥന 

39 നാഥനാമക്രിയ ഏകതാളം 

പപ്പവി ചരണങ്ദറം ജിവനായകാ ! ജിവനായകാ ! [ ലോകമിതാ പാപംകൊള്ടെ വപനററതാം സഭയില് ജീപനൃതുക നശിച്ചുപോകുന്നേ__ംരം 

നി 
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ലേ?ക്ഥഹിമയിര മുഴുകി 

മറന്നു ദൈവത്തെ ട്വ 

2 ലോകരിന൯ു രക്തത്തിന്നു 
ചുമതചപ്പെട്ടോ൯-അയ്യയവോ 

ലോകമായയില്ത 

കിടന്നുറങ്ങുന്നേ കഷ്ടം ജപ 

6] അന്ത്യകല്ല നയനുസ- 

രിച്ചുകൊഠടലലവാ൯-ഒരു 
ചിന്തപോലമില്ല സഭ 

തന്നിലിന്നഫോ- ജീപ 

4 പെന്തെകോസ്പാത്മാവിനെ 
അയകു ദൈവമേ '_.ംരം 

ചിന്തയററ ഞങ്ങളെ 
നിന് സാക്ഷി യാക്കുക_ ജീപ 

൭ ശക്തി വന്നീടുമ്പോഗ ലോക. 
ധയഠൂതി കംംവരെ_നി൯ 

സാക്ഷിയാകുമെന്നു രച. 

പോലരുധക ൯൨ ജീപ 

൫0 ജീപയാവിയാല് കത്തിക്കു 

നിസ സഭയതില്_നാശ 
പാപിക്കായുള്ളം 
നീറുന്ന സ്നേഫത്വയിനേ- ജീവ 

[റഠിം കോശി] 

ലേസി 

സേവ 

330 
മോഹഫനാ--ശഏകതാളും 

യേശരക്ഷിതാവി൯ ശിഷ്യനായോനേ ! 

നി൯ൂശിനെ എടുത്തവനെയന്ുഗമിക്ക 

ചരണങ്ങറം 

നിന്നെ നിത്യ1നാശെ 

നിന്നു വീണ്ടുകൊഠ്ംവാ൯ 

തന്നെത്താന് തന്നരു 

പ്രിയ രക്ഷിതാവിന്നു 

നുന്നുടെയ ദേഫം-ദേഫിയുമാത്മാവും 

മന്നില് നി നക്ക സവ്യം അദ്ിചിടുക 

കത്തൃസന്നിധിയില്- നിന്നുടെ പ്രതിഷ്ട 

ഉത്തമഫ്ൃദയത്തില് നിന്നു. വന്നീടു കില് 
പം! ൦. 

പം നാശെ _ നാശത്ത്തം 

മന ൩൧.൨. 2.0 

വിശുദ്ധമാകീടും_ അഗ്നിയിഠങ്ങി നി൯ 
അശുദ്ധത സകലവും ദഫിപ്പിചീട്ടം 

ഹു 
യേശുവോട്ടക്രടെ- നിന്നുടെ സ്വയവും 
കൃശിക്പ്പെടിരിക്കുന്നെന്നെണ്ണക സദാ 
വിശുഭ്ധാത്മ ദന വും അനുദിനം നീ [ന്നു 
വിശ്വാസത്താല് (്രാപിക്കപിതാവി ട തനി 
നികണ്ണുകുമേശു-വിന്മേല് പതിപ്പാനും 
തങ്കരനിന്നു നിനക്കു വേണ്ടുന്ന സവ്വവും 
ഓരോനിമിഷവും ലഭിഛീടവാനും 
അരുമരക്ഷകനി ലാശ്രയികീടുക 

ട് 
യേശുരക്ഷകനാം_സത്യമുന്തിരിയില് 
വാസംചെയ്യുകൊള്ളക നീ നിമിഷംപ്രതി 
വേദവചനത്തില്. ധ്യാനികാഫഹോരമത്രം 
ഏതുനേരവുമഠത്മാവിത ഡ്രാത്ഥിചീടുക [യി 
ക്രിസ്മൂവിനെറ സ്നേഫത്താല്-നിബന്ധിതനാ 
നിത്യവും പ്രയാസങ്ങമെ. സഫിച്ചുകൊണ്ടു 
പിശുഭ്ധാത്മ ശക്തി_യതിത ദിനംതോറും 
യേശുവില് പാപികളെ കൊണ്ടുവരിക 

3 

ദാരിദ്യം മാരോഗം ഭൂഃഖമ്മെന്നിവയതേ 
വാരം വലയുന്നവരെ ചെന്നു കാണുക 
ദൈവവചനമാം സത്യ സുവിശേഷം 

ഭൂവിലെങ്ങുമറിയിപ്പാനേ പ്രയത്നം ചെയ്യു 
ദൈവമക്കഠംക്കും ത൯-രാജൃത്തിന്നുംവേണ്ടി 
ജീവവിശ്വാസമമാടെ നീ പ്രാത്ഥിച്ചു സദാ 
അരകെട്ടിയും വിള. കെരിഞ്ഞുമെന്നും നി൯ 
അരുമ നാഥേ൯ വരവു കാത്തു നില്പഉകം 

[റിം ഡിം ജോജു] 

391 

ശങ്കരാഭരണം ---ചെമ്പട 

പ ചചുപി 

മത്സരിചീടാതെ പാപി-ദൈവ 

൮ഫായെ ഒരു നാമു.ം ഭത്സിചിടാതെ 

അനുപല്ലപി 

മത്സരകാരെയനു_-താലെ വന്നീടാ൯ 

വാത്സല്യമോടെ വിളികിടുന്നു ദൈവം-- 

തം 

മം അഹോരാത്രം രവം പകലും: 



സാമാന്യൃഗിതങ്ങക 

ചരണങഞ്ങറം 

ന്ൂററിരുപതാണ്ടോ ഒം ദീഫഘദശിയാം നോ. 
ഫയെ ഭത്സനം ചെയ്യേ ര൪---ന്ു 

നീററിലാകെ. മുങ്ങി ചഅഅതങ്ജോത്തയ്യ്യോ 
ഉതേററത്താത വേഗം നീ ഫായെ കേധക്ക 

ഗു 
സോദോം ഗോമാറായില് ലോത്തും മഹാ 
ഖേദ മോടെചൊന്നവാക്കു ക. മള ല്ലാം-സോ.-- 

പാഠതക൪ ദ്വേഷിച്ചു മത്സരിക്കൂലം 
ശേമാകി ദൈവം അഗിഗന്ധ കത്താല്_-- 

് 
യ്ലദക്ുലം ഇന്നും ലോക്െ.-മഫാ 

ഖേദമോടോടി ഖലയുന്നു കമ്ജം----യൂദ 

പാത ക൪ദൈവറദ്ദടതരെല്ലാം ദ്വേക്കിച്ചതാല് 
ഏതും കരുണ ക്രടാതെ നശിക്കുന്നയ്യോ-_ 

4 

ആത്മാവേ നിന൯ ദൂതെല്ലാം ഞാന് ഇനി 
മത്സരിക്കാതെ കൈക്കൊണ്ടു നടപ്പാ൯- ആ 

ആദ്രതയോടെന്നിത പന്നാവസിച്ചെന്നെ 
ചേത്തു നി൯ രക്ഷയ്യു, പാത്രനാകിടുക-_ 

332, 

ക്യാല്---അടതാളം 

പല്ലപി 

പ്രാന്ഥിപ്പാ൯ പഠിപ്പിക 
ദൈവാത്ഥാവേ നി 
യാക്കോബി൯ ദൈവമേ 

ശ്രദ്ധിഷിടെണമേ 

ചരണങ്ങറം 
പ്രാത്ഥനഷ്കണുഠയ് ഞങ്ങമെ ഒരുക്കണം 
കാത്തീടടന്നെങ്ങം നി൯സന്നിധിതന്നില്__ 

ശുഷ്കനിലം ജലം ദാഫിക്കംപോചെ 
ത്വല്കൂപഷ്ക്ായി ഞങക്ങഠം ദാഫിക്കുന്നയ്യോ 

വ 
മനമൊത്തു !പ്രാത്ഥിചചാല് കേടീടഠമെന്നു 
കനി വോടെവുശ്ദത്തം തന്നവ൯ ന1യേ-- 

യേശുവിന് നാമത്തില് യാചിക്കും കൃപകഠം 
ലേശവും താമസിയാം തരും ചെയ്തു 

1/0 

തിരുവിക്ടുമറിഞ്ഞു-ചോടിചീടടവാനായി 
കര ഉ ലിഞ്ഞ കതാരിത്വരെണംദൈവാത്മാ 

0 
മനമൊത്തപ്പൊസ്പുല൪ പ്രാത്ഥിച്ച നേരം 
ഘനമോടെ ദാനങ്ങം അയച്ചപോലിന്നും 

[| 
അയ്യ്യോ നി വേഗം ചെവിക്കൊള്ളേണമേ 
പൊയ്യല്ലാത്മാവു തഒരുന്നെങ്ങ ളില്__ 

8 
കേഠക്കണമീപ്രാത്ഥന യേശുമൂലം 
ദൂഃഖമോടടിയങ്ങ൦ാ കുമ്പിട്ടന്നയ്യെൊ. 

393 അമിര്കല്യാണി 

നി൯ തിരുമുഖശോഭയെ_ദിനംതോദും__. 
മേ കാണേണമമ 

ചരനങ്ങറം 
യേശുവേ നി൯ തമമുഖം 
ആശ ദ9സനേക്ുമേ-ദിനംതോദും_മേ 

കണ്ടിട്ടമ്പോമുണ്ടിനിക്കു 
വേണ്ടുപോ ലമാശ്രയം_ദിനംതോടും_മേ 

ഏന്നിലുണവ്യണ്ടഫൊ നി൯ 
കണ്ണില് നോക്കുന്നുടനെ_ദിനംതോടും_മേ 

ഡ്േശു ജീിവിക്കുന്നതാലീ 
ഭാസന൯ ജിവിചീടടമേ_ദിനംതോഠും_മേ 

റ 
ശക്തി എന്നില് പെരുകുന്നു നിള് 
ശക്തി യേദുമാവിയാത്_ദിനംതോടഠും_മേ 

6 
ഉ ഒജമെന്നില് ജ്വലിചിട്ടം നി൯ 
ഉമ്മി൯ സ്ന്റേഫമോത്തങ്ങ_ദിനംതോദും_മേ 

ഴ് 
പാ൨സ്സേഫം പരിത്ൃജിപ്പാ൯ 
പാപനാശ നാഥ൭നദിനംതോദും_മേ 

8 
ദൈവസ്സേഫം ചപെരുകീടുവാ൯ 
ദൈവദാനഭമകുകേ_ദിനംതോടും_മേ 
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റു 
തേജേറമയനാം നി൯ശോഭ 

തേജസ്സ്സോട്ട താ ദേവാ- ദിനംതോറും മേ 

394 

ഇംഗ്ഡ്രീഷ്ുമട്ട് ആദിതാളം 

പല്ലപി 

മനുവേലനെ ദിനവും 
മമ മനമേ സൂതി നീ സതതം 
മനസ്സിനു ശക്തിയഖിലം 
കൊണ്ടീിശനെ വാഴ്ട്ി പുകഷ്ീടുക 

ച്രണങ്ങറം 

മറന്നീടാതെ൯ മനമേ 

കത്താവരുമൃമുപ കാരമൊന്നും, 

അരു ളീട്ടുന്നു മഴ മോചനം 
സവ്യരോഗശാന്തിയുമവ൯-- മനു 

തവജീവനെ നാശത്തില് 

നിന്നങ്ങു താ൯ വീണ്ടു കാള്ളന്നു സദാ 

തവ ജീപനുമതേകി 
രൂപാന്തരശക്തി വരുത്തീടുന്നു--- മനു 

മുടി ചൂട്ടന്നവ൯ നിന്നെ 
തന് പ്രീതിവാത്സല്യം കരുണയാലും 

പിതറഠീട്ടന്നു പര൯ നദ്മകഥം 

വാരി തന്നിരുക.രങക്ങ മള ഠലും--- മന്ന 

പുതുതാകുപ്പെടും ശക്തി 

അതാ നാറാഞ്ച ൯വക്ഷി എന്നപോലെ 

കുതി പ്പോടെ ന്നു മേല് 

മണ്ഡലം തന്നിലേഠിവസിഷീടാമേ-മനു 

പുഴ്ഴപോല് മലിനമോഫം 

തന്നിലിഴഞ്ഞു നീ കുഴഞ്ങിടാതേ 

എഴന്നീറടു തമ്പിശുല്യം 

പഠന്നുയരേ വസിക്കാം നിരന്തം- മനു 

ലവലേശം ക്ഷീിണെമെന്ന്യേ 

നിന് കത്തനിലത്യന്ത ശക്തിയോടെ 

ദിപസേന സ്വറ്റൂജീവി- 

തമായതു സാദ്ധ്യമതെന്തു ഭാഗ്യം ! മനു 

224117. 11108 

7" ജയജീവിതമിതല്ലൊ 
ദയാലുവാം ദേവനി൯ ദാനമിതും 
ഒയഘ്ോഷമായ് ! [യം--മന്ദ 
നടന്നീടടവാനിശ൯ മുന്നൊരുകി സദ. 

395 

ഇംഗ്ലിീഷ്--ആദിതാളം 

കൃരപയേടും ദൈവപിതാവേ 
നിന്നടിയാരെ രക്ഷിക്കണമേ 

പകയേഴും വഞ്ചകപ്പേയി൯ 
പാവ പരിീക്ഷയില്നിന്നു ചെമ്മേ 

ചരണങ്ങറം 

1 അതിമോഫപാപമുണ്ടാക്കും 
കാഴ്ലുകഠ്ം നോക്കിക്കാണാതിരിപ്പാ൯ 
പു കയോട്ട തുല്യ ഭൂലോക 
മായയില് ആശ വെക്കാതിരിപ്പാ൯ 

ഉ പരിഹാസം ഭ്ലൂക്ഷണം വ്യാജം 
ഏക്ഷനൊി പവ്ൃത്ഥവാക്കുമകററാ൯ 
ഭയഭക്തി വാഞ്ചയില്ലാത്ത 
(പ്രാത്ഥന ഉചരിക്കാതിരിപ്പാനേ 

9 കൊട്ുടതാം ചിററിമ്പവും മോടി. 
യാശയും മ്ലൂരെയകുന്നുനില്ലാസ൯ 
പക വഞ്ചകം ഭയകേക്ട് 

അനീതിയും ചെറമുമിലാതിരിപ്പാ൯ 

4 പല പാപപാതകക്രിയ- 

യാശയും നീങ്ങിപ്പോയിടണമേ 
തിരു മാ കൃപാകരത്താലെ- 

ന്നേരവും കാത്തു പാലിക്ണമേ 

5 തിരുവാത്സല്യസുൃതനേശു 

മൂചമിപ്രാത്ഥന കേക ണമേ 

ദയയോടു ന।൯ ബലഹീന 
ദാസരെ കാത്തു രക്ഷ്മികുണ്മേം 
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൧൧101-1)1% 

വപ്പ് ്ഥ്ഗ്്പ്൭ 

പ്രഭാതകിീത്തനങ്ങള് 

336 3977 

ഡപ്പ്പാ--മുറിയടന്ത 

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി 
അണുനയുന്നെരു സ്വമയേ 

അതിയായ് നിന്നെ സ്കൂതിപ്പാ൯ കൂപ 
അരുഗക യേശു പരനേ 

ചരണങ്ങറം 

രജനിയതിലടിയാനെ ന 
സുഖമായ് കുത്ത ക്ലപയഷ്ക്ായി് 
ഭജനീിയമാം തിരുനാമത്തി_ 
ന്നനന്തം സ്മൃതി മഫത്വം__ അതി 

ഷ് 

എവിടെല്ലാഥി നിശയില് മൂതി 
നടന്നിട്ടുണ്ടു പരനേ 
അവയ്യീന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച 
കൂരപയഷ്ക്രായി സ്കി നിനക്കേ അതി 

നെട്ടപിക്ചിട്ട കരഞ്ഞീടുന്നു 
പല മര്ൃരിീസമയെ 
അടിയന്നുള്കില് കുതുകം തന്ന 
കൂൃപയ്ക്ലായ് സ്മൃതി നിനകേ__. അതി 

കിടക്കയില് വെചരിയാം സാത്താ_ 
നടുക്കാതിരുപ്പതിനെ൯ 
അടുക്ക ഭൂത ഗണത്തെ കാവ_ 
ലണബൈച്ച കൃവയനലച്ഛം_ അതി 

ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെ. 
ന്നരികെ നിന്നു കൃവയാല് 
ഒറങ്ങാതെന്നെ ബലമായ് കുത്ത 
ത്വരുമേനിക്കു മഹത ൦ അതി 

അരുണ൯ ഉദിച്ചയനി ക്ഷിതി. 
ദൂത്വയ്യാല് പിലങ്ങിടുംപോല് 
പരനേയെന്ദെറയകമേ വെളി_ 
വരുഗംക തിരുകൃപയാല്__ അതി 

ഡപ്പാ--മുറിയടന്ത 

പല്ലപി 
പരനേ തിരുമുഖ ശോഭയി൯ 
കുതിരെന്നുടെ ഫുദയെ 
നിറവാ൯ കൂപയരുളേണുമീ. 
ദഭ।വസാരംഭസമയെ 

ചരണങ്ദറം 

ഇരുളി൯ ബലമഖിലം മമ 
നികടെനിന്നത്ങൊഴിവാ൯ 
പരമാനന്ദ ജയകീാന്തിയെ൯ 
മനത്ഃരി കത പൊഴിവാ൯_ പര 

പുതുജീവനി൯ വഴിയേ മമ 
ചരണങ്ങ മിന്നുറപ്പാ൯ 
അതി ശോഭിത ക്രുണാഡ൮ഡന_ 
മിഹ മാംവജി നടത്താ൯_. പര 

ഹൃുദയെ തിരുകരമേകിയ 
പരമാമൂുത ജീപ൯ 
പ്രതിവാസരം വമളന്നേററവും 
 ബലയുക്തമായ് ഭവി പ്പാ൯__ പര 

വരമാവിയി൯ തിരുജീപനി൯ 
മുളയീയെന്നില് വള ന്നി_ 
ട്ടരിസഞ്ചയ നട്ടവില് നിന്റെറ 
ഗുണശക്തികഠം വിള ങ്ങാ൯__ പര 

മരണംവരെ സമരാജ.ണ_ 
മതില് ഞാന് നിലനിന്നി_ 
ടുമരചെയ്യെ നെറ നില കാക്കുവാ൯ 
തവ സാക്ഷിയായിരിപ്പാ൯__ പര 

അമിതാനന്ദ സുഖശോഭന ' 
നിലയേ വന്നങ്ങണവാ൯ 
അവിടെന്നുടെ പ്രിയനോടൊത്തു 
യുഗ കാലങ്ങശ വസിപ്പാ൯_. പര 

ത്ത തത്തി 
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ആനന്ദഭൈരവി--ആദിതാളം 

പല്ലപി 

സ്മൂതിച്ചീടുന്നു ഞാനെന് പിതാവിനെ 
പോയരാവിലെ നന്മയ്ക്രായ് 
സ്തൂതിചവടുന്നു ഞാനെന് പിതാവിനെ 

ആനു പല്ലപി 

ഫൃദയത്തിതനിന്നു ഈ ദിനാരംഭത്തില് 

ഉദിച്ചുചൊങ്ങുന്ന നന്ദിയോടുക്രടെ--സ്മൃതി 

1 

399 

 പചപരണങ്ങഥം 

രിത ഞാനെനെറ നിദ്രധില് 

ആയ പിന് അനേകം ആമൂ.കഴം 

ജീപ൯ പിട്ടിഫ ലോകത്തിതനിന്നു 

എന്നെ വ൯കൃപയലേവ൯ 

ഭൂവില് ഇന്നാ വരെ 

ക്ഷേമമായ് ത൯ തിരു 

് 

കാവലില് സൂക്ഷിച്ച 
താനെത്ര നല്ലവസ--- സ്കൂ 

വ്യാധി കഠംമരോഗങ്ങഗംഎന്നിവക_ 

ഈാ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് | ഒഠാത് 
ബാധിതരായവ൪ ഉണ്ടസംഖ്യം പേര് 

മററു നാനാവിയധത്തിലു- 
ഒുള; ധി കഠം ക്ഷൂനക്കങ്ങമു.മെന്നിയെ 
ഭൂതലെ ഭര്രമായെന്നെ 

സ്മൂക്ഷിചതാര-- സ്മൂത് 

ദേദിനീതന്നിലുള്ളെ൯ പ്രവ്ൃത്തിക്കായ് 

ജീപശക്തികഠം തന്നു 

ഇദ്സേനെ ഇതോ മം പാലിച ത൯ 

മഫാസ്സറേഫത്തിന്നായെ൯ 

താതനാം ദൈവത്തെ 

സാമോദം പാഴ്ഴി പ്ര 

ഭാതെ ത൯ പാദം വണങ്ങി 

ഇന്നേരത്തില്--- സ്പൂഴ: 

1:1൨ 11110145 
ി [ 

സന്ധ്യാകിത്തനങ്ങള് 
ടൂ തെററുകുററത്ങ൭ ന്നില് 

വന്നത ലവററ നിന്െറ കൃവയാല് 

ഇംഗ്ലീഷ്---ആദിതാളം മുവറും ക്ഷമിക്കണമേ 

പല്പപി അടിയനെ ഉററുസ്സേഹിപ്പപനേ-- € 

ഇന്നു പകല് മുഴ്ഴ്വ൯ 

കരുനെയോടെടന്നെ സൂക്ഷി ച്ചവനേ! 

നന്ദിയോടെ തിരുനാമത്തിന്നു 

സദാ പന്ദനം ചെയ്യിടുന്നേ൯ 

ച രണങ്ങറം 

അന്നവ(തൂഠഭി കളൂ.ം 

സുഖം ബലമെന്നിവകഴ സമസ്തം 

തന്നടിയാനെ നിത്വം 

പോററീടുന്ന ഉന്നതന് നീ പരനേ- | 4 

മന്നിടം തന്നിലിന്നും 

പചജനം ഖിന്നരായ്യേവീടുമ്പോഠ൦ം 

നിന്നടയാന്ഭ സുഖം 

തന്ന കൂപ വന്ദനീയം പരനേ-- ഇ 

ഏന് ക്രു ഉണശനുടെ 

ബലമെഴ്്ം തകനാമമെനിക്കു 

സേതവട്ടണമാം 

അതിലഫം ശകയെന്നയേ വസിക്കും-- 

വലഭ൯ നീയുറങ്ങാതെ [ 

നിന്നെന്നെനലപേ:ല് കാത്തിടുമ്പേ 

ധികാരമലതല് ചെട്ടത്തീടടുവാ൯-- 

ശാന്ത്തയോട കത്താ തിരു. 

മുമ്പില് ചന്തമഃയിന്നുറങ്ങി 

സന്തോഷമോടണൌരേണം 

ഞാസതിരുകാന്തി കണ്ടുലസിപ്പാ൯-€ 

(യരയ 



സന്ധ്യാകിത്തനങ്ങറം 

320 
ബലഹരി__ആദിതാളം 

ഇന്നു പക്ലിലെന്നെ 

നന്നായനുഗ്രഹിച 

മന്നവാ സൂതി നിന. 
കെന്നേക്കും ചെയ്യിട്ടന്നേ൯ 

സവ്ൃശക്തിയുള്ള നി൯ 
ചിഠകി൯ കീഴടിയനെ 
സവ്വനേരവും രാജ. 
രാജനേ കാത്തുകൊഠക 

ഇതയദിവസം ഞാന് ചെയ്യ 
ദോക്ഷമാകവെ നിസെറ 

പ്രീതിയേറും മകനെ 
ഒറുത്യു ക്ഷഥിക്ക ദേവാ! 

ഇന്നു ഞാനുറങ്ങും ൭... 

വ്വസ്യൂന മനസ്സാക്ഷി 
നിന്നോട്ടം ഒനത്തോട്ട. 

മുണ്ടാവാ൯ തുനെയ്ക്ു നീ 

മരണം നിമ്മച ശയ്യാ. 
ശയനനിദയമായി 
സാദരം തോന്നുമാറെ൯ 
ദൈവമേ പഠിപ്പിക്കു 

കാഹല.ധ്വനി കേട്ട 
വേഗം നി൯ മഹ്ത്വത്തെ 

കുുണ്ടാ൯ ഞാ൯ കൊൌെതിക്കുന്നു 
കരുണാവാരിഃധധ ദേപാ ! 

331 
കണ്ണ ാടകാ---ധനാശി 

ഏകതാളം 

പല്ലപി 
കത്തനേധിപ്പകലിലെന്നെ നീ 
കാവല് ചെയ്യുതിമോദമായ് 
ചേത്തണച] നിന് പാദത്തിലായ_ 
തോത്തടി പണ്ടിയുന്നു ഞാ൯ 

ചരണങ്ദറം 

പക്ഷികഠ്ം ക്രടണഞ്ഞുകൊണ്ടപ 
നിദയമായ്വസിക്കംപോതൽ 
പക്ഷമോടെസെറ രക്ഷകാ തവ 
വക്ഷസ്സിലണഞ്ഞീടുന്നേ൯__ ക 

1 93 

1 ഭൂതലേയുദിച്ച്യന്ന സ്ൂയ്യ- 
ശോഭ പോയ്യറഞ്ഞിടുന്നു 
നീതിസൂഷ്യനെ മോദമോടക- 
താരിര നിയുദികേണമേ--- കു 

9 കേശാഭി പാദം സവ്യവും ഒരി- 
ശളീടെണം പരിശുദ്ധനേ 
ദാസന് നി൯ തിരുസന്നിധിയി൯പ്ര- 
കാശത്തില് വസിചീടുവാ൯--- കു 

4 നിദ്രയില് നി൯ ചിറകി൯കീഴെന്നെ 
ഭറ്മായ്യറയ്യേണമേ 

രാത്രിമുഴപന്നാവിയാലെന്നെ 
ശത്രുവിതനിന്നു കാക്കുകേ--- ക 

5 രാത്രി ഞാനെന് കിടക്കയില് പ്രാണ 
നാഥനേ വേദവാകൃങ്ങഗര 

ഓര്മ ധ്യാനിച്ച മോദമായ് പ്രാത്ഥി- 
ചിടടുവാ൯ കൂപ നല്ല,കേ_- കം 

6 പ്രാണനായകനേശുവേ നീയീ 
രാത്രിയില് എഴ ന്നെട്ളിയാല് , 
ആനന്ദത്തോടെ ദാസനും എതി_ 
രേല്ലച്ഛവാന൯ തുണയയ്ക്േണമ--- കു 

7 ഇന്നു രാത്രിയില് ഏന്റെ ജീവനെ 
നീയെടുത്തിടുകില് വിഭോ! 
നിന്നിരു ഞാനു നിദ്രകൊണ്ടുപിശ്രമി... 
ഷിടടവാ൯ കപ നല്ല കേ-- ക. 

ദമ [104-ഠം ഗിതംപോലെ] 

ക്ൃയാല്--ആദിതാളം 

പല്ലവി 

ദൈവതാത വൃത്ര നത 

പാവനാവിയെ നമൊ 

കേവലം വിശുദ്ധിയില് 
മേവും സവ്വ വല്ലഭാ---- മൈവ 

ചരണെങ്ങറം 

ദൈവമേ വരേണെമേ 

രേം 1വിധേയ൪ മദ്ധ്യ നിന് 
ആവിയെ അരുമൂ.കെ 
ദൈവസ്പോത്രം ചെയ്യവാ൯---- ദൈവ 

1ം വിധേയ -ദാസന്മ൯. 
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ള് ഠരാം വകലില്ത ഞക്ങമെ ടി ആടു കഗംകിടയനേ 

സ്വരവരാ നീ കാത്തതാത ക്രടിരുന്നു കാക്കണേ 

കദപ്്ൂ തിങ്ങി നിന സ്ത്കതി ഗാഡ്മമായ നിദ്രയില് 
ഇപ്പോഠം ഞങ്ങ ചെയ്യുന്നു--ദൈവ കൂടെ നിന്നെ കാട്ടുക. ഭദൈ൨ 

| സന്ധ്യയി൯ പിള. ക്കിതാ 7 രാത്രി തന്നില് നിത്യമ റം 

ഉന്തിമാററിടുന്നിരു൦ നിദ്രയില് പതികിലൊ 

നിന്തിരു പ്രസന്നത ഭക്തരി൯ ഉയിച്പുനാഠം 

1 സ്വാന്തമാലകറഠൂുകെ--- ദൈവ കാത്തു മാവ്യിത മേപണം--- ഭൈപ 

ന ്്് 8 ദൂദഖിത രോഗികളെ. 

റ്റ ഒകെയുമരാത്രിയിത 
ഒന്നിടാതെ പോക്കുകെ 

ഉഗംക്കനിഞ്ഞു ശാന്തിയില് 
മന്നനേശുവിനുടെ 

ക്റുക്കണേ ദഭയാനിഗേ__. ദൈ൨ 
പൊന്നു ചോരദൂലമായ്--- ദൈപ , 

9 നാഴെ ഞങ്ങ രാവിലെ 

5 ഞങ്ങഠ നി൯ യശസ്സിനായ് നന്ദിയോട്ട്ന്ടെന്ന നിനു 

ഇങ്ങു ചെയയതാക്വെ നാമത്തിന്നു ദൈപമേ 
ഭംധിയാകി വാഴ്ചകെ നല് സ്മൃതി ചെയ്കാനരുശ--- ദൈവ 
മധഗലാ ദയാലലയേപേ--- ദൈവ [ററി. ജെം അന്ത്രയോസ്സ് 

014 ൨ 114151: 

സ്നോത്രഗിതങ്ങശ 
ടൂ പല്ലപി പാവബലിക്കു നിന് ചോര ചിന്തി 

പാരിന്മദ്ധ്യെ മരത്തില് മരിച്ച---- യേ 
യേശു മഹോന്നതന്തേനി നക്ക 
സ്ോത്രമുണ്ടാ കയെന്നേക്കുമാമേശ൯ 5 ജയുപകാരമെന്റെറ മനസ്സില് 

രാപ്പകലോത്ു നിന്നോടണുഞ്ഞു 

ച്രണങ്ങറം ലോകയിവ്പങ്ങളെ തള്ളിട്ടപാ൯ 
 ) നിചരാം ഞ്ച മെ വിണ്ടിടടുപാ൯ നന് കൃവ ചെയ്തു ദി നംപ്രതി 22. യേ 

പാനലോകം പെടിഞ്ഞോടിവന്നു 

താണു നരാകൃതി എണ്ടതിനെ മു 
കാണുവാ൯ നീ കൃപ ചെയ്യണ്മേ-- 

പ 

ഉ പാനസേനാഭികളി൯ സ്മൃതിയും ഇംഗ്ലീഷു”---ആദിതാളം 
ആനന്ദമാം സ്വഗ്ലൂഭാഗ്യമതും പച്ചപി 

ടു കില് വന്ദനം യേശുവരാ ! നിനക്കെന്നും 

3 ഭൂതലെ ചുററി നീ സഞ്ചരിച്ചു വന്ദനം ചെയ്യന്നു നിന്നടിയാ൪ 

പാപി കലെയരികെ പിളിച്ച തിരു ന്അമത്തിന്നാഭരവായി 

നീതിയി൯മാഗ്ണമെലാമുരച്ചു 
പേദനയേററവും നി സഫിച്ച--- യേ ചരണങ്ങറം 

4 പാപനിവാരണനായ നിന്മേല് 1 ഇന്നു നി൯ റിയി ണ് 
ന്ന; അടിയക്കു-പന്നുചേരുവതിന്നാ 

തന്ന നിന്നുന്നതമാം 

വം സ്വാന്തമാല് ഹൃദയത്തിലെ കറകശം കപയ്യുഭി-പന്ദനം ചെയ്യീടുന്നേ-- റ 
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സ്പോത്രഗിതങ്ങ 

നി൯ രഅധിരമതിനാൽ 
പ്രതിഷ്ടിച- ജീപപുതുവഴിയായ് 
നിന്നടിയാക്കു പിതാ. 
വി൯ സന്നിധെം_വന്നിടാമേസതതം 

ഇത്ര മഹത്വമുള്ള 
പദവിഒ ൨- ഇപ്പ ക്ഠംക്കരുലഠ൯ 
പത്രതയേതുമിലാ 
നിന്റെറ കൃരപ_യെത്രപിചിത്രമഹോ_ 

വാനദൂൃതഗണെക്ങ൦ 

മനോഫര ഗാനങ്ങള ല് സതതം 

ഉനമെന്നയ വു ക്രി 
സ്മൂതിക്കന്ന-വാനവനേ നിനക്ക_ വ 

മന്നരിത മന്നവന് നി 
മനുക്ല_ത്തിന്നു രക്ഷാകര൯ നീ 
മിന്നും പ്രഭാവമുള്ളോ൯ 
പിതാവിന്നു.സന്നിഭ൯ നീയല്ലയോ. 

നീയൊഴികെ ഞങ്ങമക്കു 
സൂരലോകെ.-യാരുള്ള ജീവ നാഥാ ! 
നിയൊഴികെയിഹത്തില് 
മററാരു_ മിലാഗ്രഫിപ്പാ൯ പരേ 

രാഗം ഇംഗ്ലിഷ് 

ക്ത്താവിനെ ഹാം സ്തൂതിക്ക 
ഫേ ദൈവമക്കളേ 

സന്തോഷത്തില് നാം അഡ്വ്ിക്ക 
സ്യലോത്രത്തി൯ ബലിയെ 

നാംസ്ലോത്രം_സ്നോത്രം_സ്പോത്രം കഴിക്ക 
സ്നേത്രം-സ്ലോത്രം-നാം സ്യോത്രംകഷികു 

ക വിശുദ്ധസ്നേഫബന്ധത്താല് 
ഒരേ ശരീരമായി 
നാം ചേകുപ്പെട്ടതാകയാല് 
ചേരുവിന൯ സ്മൃതിക്കായി-_ 

പിതാവു ഏകജാതനെ 
നമുക്ക തന്നല്ലോ 

ഫാ സ്റ്റേഹത്തി൯ അഗാധേമേ 
നിന്നെ ആരായാമോ ?__ 

നാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ് 
വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പഠാ൯ 
ത൯ ആത്മാവെ അച്ചാരമായ് 
നമുക്കു നല്കി താ൯൨_ 

ഒ൪, ഏദന൯തേടട്ടംപവോലിതാ 
ത൯ വചനങ്ങധം ത്ആം 
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182, 

വിശിക്ഷഫലം സവ്വദാ 
ഇദ്ജംപോല് ഭക്ഷികാം__ 

ഈലോകത്തി൯ ചിന്താകുലം 
ദൈവാശ്രിതകില്ലാ 
ത൯ പൈതങ്ങളി൯ ആവശ്യം. 
താ൯ കരുതും സഭ 

കത്താവി൯ നാമം നിമിത്തം 

അനേക കഷ്ടവും 
നേരിടുമ്പോഴ്ചം ധന്പ൪ നാം 
ഇല്ലൊരു നക്ടാവു-- 

ഈ വിതെക്കുന്ന കാലം നാം 
ചിലപ്പേ:്ഠ കരയ്യം 
പിതാവോ കണ്ണ്നിരെല്ലാം 
തുടച്ച. ലയ്യം-- 

ത൯ നിത്യരാജ്യം നല്ലവാ൯ 
പിതാവിന്നിക്ഷുമായി 
ത൯മുഖത്തി൯ മുമ്പാകെ. താ൯ 
നിത്തും ത൯ സ്തൂതിക്കായ്-- 

പല്ലപി 
സ്ലോത്രമ നന്തംഫ്ശൂസ്പാത്രമനന്തം-സവ്വ.- 
കത്തനി൯ നാമത്തിഒ നന്നും സ്ലോത്രമനന്തം 

ഷി 

വ രണങഞ്ങറം 

നിതൃഭൈവമേ ! 
സതൃനാഥനേ !_ നിന്ന. 
പതൃതയി൯_ഭത്തി നായി 
സ്യോത്രമ നന്തം__ 

മു൯നിയമിത. 
വൃന്ദമതില് നീ_യെന്നെ 
മുനനിയമിടചെന്നതിനാല് 
സ്ലോത്രമനന്തം- 

ആദിപിതാംപില് 
ഹ മൃതനായ_ ൭ന്െ൨ 

ജിവനിന്നുയിച്ചിനായി 
സ്ലോ ത്രമന.ന്തം---- 

ത൯ ജഡമായ വൃതു 
വണ്ണവഴിയായ്_ സ്പശ്ലെ 
പ ന്നെയ്യുഥിരുത്തിയതാത 
സ്നോത്രമനന്തം__ 



160 

100 

37 

ശുഭ്ധമം നിലയില് 
നിത്ൃയജീവനി_ലിന്നും 
കാത്ത നിന കൃപയ്യയ, വേണ്ടി 
സ്പലോത്രമനന്താം--- 

നിന്നുടെ തിരു. 
സന്നി ധിമൂലം-ഇപ്പോഠം 
എന്നെ നി ശുദ്ധിക്രിക്ക 
സ്യോത്രമനന്താ--- 

നിന്നുടെ ബലചമെന്നില് 
തന്നരുളി നി൯ ജീവ 
സന്നിധിയില് കാത്തുകൊഠം നി 
സ്നേത്രമനന്തം-_ 

നി൯കൃവ്യില് ഞാ-നെ൯ 
മുതിയോ ൭൦. നില്ലാ- 
നെന്നെ നീ ധാശീവ്ൃദിക്ക 
സ്തകോത്രമനന്തം--- 

ത൯ഫിതംപോലെ 
സവ്ൃപും ചെയ്യും നിത്യ 
മന്നവനേ നി൯ കൃവയ്ക്കായി 
സ്ലോത്രമനന്തം--- 

കന്നതഥായ 

നിന്നുടെ നാമം സവയ 
സന്നുതമായ് ഭവിക്കട്ടെ 
സ്നോത്രമനന്തം-- ” 

അമിര്കല്യാണി---ആദിതാളം 

പച്ചവി 

സ്ോത്രം ശ്രീ മനുവേലനേ 
മമ ജീപനേ ! മഹഫേശനേ! 

ചരണഞ്ങഥം 

പാത്തലത്തി൯_പരിശ്രഖമായ് 

പാരില് പന്ന നാഥനേ! 

മമ ജീപനേ-മഫേശനേ-_. സ്യോത്രം 

ആടിപിതാ- പോതിയതാ- 

മാദിപേദ നാദമേ-മമ--- 

മാ നവസ്വ൨മ്മാനിതനേ 

മാനനിയല്പനേ-മമ--- 

സാദരമാ_ദൂതഗണം 

ഗ്വതംപാടി പാമ്കിടും-മമ--- 

8 02468 0 ച 

മ ജീവകൃപാ- ജലം ചെരിധ്യം 

ജീവസാരമേഷമേ_മമ _. 

6 സ്വന്തരക്തം- ചിന്തിയെന്നെ 
ഹന്ത വിണ്ടെടുത്തതാല്_മമ-- 

റ് മത്ത്ൃജനാം- ഭൂത്യനു നിശ 

നിത്യജീപനേകിയ_ മമ---- 

8 രാജസുതാ-പൃജിതനേ! 
രാജരാജ 3നശൂദവേ. മമ 

ററ താവകമാം_നാമമഹാ 

ഭാപനീയമാം സദാമമ. 
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പല്പപി 

സ്നോത്രംചെയ്യും ഞാനെന്നും-രക്ഷിതാവെ 
മത്രം പാനം ഞാനിന്നും 

അനുപലുവി 
പെ 

പാത്രഫീനനാഥി-ചെര്ളാമടിയനെ 
പാത്ഥിപനേ ന്നെ _ചേത്തകൃവയ്ക്രായി--- 

ചരണം 

മന്ന൯ ദാഡവീടി൯ സുതനേ 

വന്നുദിച്ച മന്നനാം മാ൯വേലാ 

സന്നാഫമോടെന്നും 
സന്നിധൌ പാട്ടവാ൯ 
ഉന്നതനേയെന്നെ 

നിന്നിലായി കാക്കേണം-- സ്യ്ോത്രം 

9) അതിശയമു്ളവനേ 
അതിരററ_അനുഗഹവാരിധിയേ 

അ ധിപനാം യേശുവേ 

അഖി ചേശനന്ദനാ 

അഖിലരനായക3ന 

അഖിലാണ്ഡ ക്ത്താവേ.---സ്ലേത്രേം 

9 അടിയനെ വീണ്ടവനേ 
അടിമയെ മോടിയില് തീത്തവനേ 

ജു ത്തില് കുടികൊള്ളും 

അടിയാനെ നിന്നുടെ 

കൊടി കീഴില് നാര തോഴും 

ജുഡയത്തോട്ടേ കാക്കേണം--- സന്യോത്രം 
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പല്ലപി 

സ്ലോത്രമെന്നേശുപരാ_നി൯ നാമത്തെ 
മാത്രം ലുക്ൂന്ന ഞര 9൯ 

1 

ണ് 

ചരനെങ്ങറാ 

ആത്തി കര തീത്തെന്നെ 

ചേത്തിടുവാനായി 
പാത്തലം തന്നില് വന്ന 
കത്താവിനെ മാ ര്രം വുകഷ്ുന്നു ഞാ൯ 

ജീവനെ നീയെനി_ 
ക്കായെടി ഞ്ഞെന്നുടെ 
വനെ വിണ്ടതിനെ 
നിനച്ചു നി൯-ണാമം പു കഴ്ണുന്നു ഞാ൯ 

വഠാവനലേകെയെസ 
ജീപനെയുംകൊണ്ടു 
രാപ്പകല് വാണിട്ടന്ന [ഞാ൯ 
സവ്വേശാ നി൯നാമം റു ക്ര്ൂന്നു 

ജീവനെ നീയെന്നില് 
രാപ്പകല് നല്ലി നി൯ 
ആവിയില് കാത്തീട്ടുന്ന [ഞാ൯ 
കൃപാലോ നി൯ നാമം പുക്ുന്നു 

തതസുതാത്മന_ 
നാരതവും സ്ത്കതി 
നീതിയിനു സൂഷ്യനെ നീ [൩ 
പ്രകാശമായി്- വാണിട്ടകെന്നില് 
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പച്ഛപി 
സ്യലോത്രമേശുദവേ ! 
സ്നേത്രമേശുവേ !_ നിന്നെ 
മുത്രം നന്മിയോടെയെന്നും 
വാ്ക്രിപാടും ഞാ൯ 

വരനേങ്ങാറം 

ഭാസനാമെസെറ 

നാശമ കററാ൯നര.. 
വേകുമ റയവതരിച്ച 
ഭദൈവജാതനേ 

9 പാപത്തിന്നുടെ 
ശാവശിക്ഷയാം.-.ദൈപവ 
കോപത്തീയില് വെന്തെരിഞ്ഞ 
ജിവനാഥനേ--- 

9 ശത്രുരപാമെന്നെ നി൯ 
വൂത്രനാക്കുവാ൯- എന്നിൽ 

ചേത്ത ൯൯ കൃവയ്ക്ുനന്ത 

സ്നോത്രമേശുഭവ !-- 

4 ആത്തികഠ തീത്ത 

കരു_നൊ സമ്മേ നിന്നെ 
സ്തോത്രം ചെയ്ക്കാനെന്നെയെന്നും 
പാത്രനാക്കുകാ__ 

 ജീവനാഥനേ ! 
ദേവനന്ദനാ_നിരനെറ 
ജീീപനെനിരു തന്നതിന്നായ് 
സ്ലോത്രമേശുവേ--- 

0 നാശലോകത്തില് 
ദാസനാമെന്നെ_സല്പ്ര.- 

ക ശേമായ് നടത്തീടേണ. 

മേശുനഠഥനേ-___ 

31 

18 

സ്പോത്ര 

സ്ലോത്ര 

സ്തോത്ര 

സ്ലോത്ര 

സ്തോത്ര 

ഗല്റോജ്---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
യേശുനാഥാ ! നിന കൃപയ്കരായി 
സ്യോത്രമെന്നേക്കം 

അനുപല്പപി 

ഇഈശനേ നിന് നാമമെനന്െറെറ ക്ലേശമകററും 

ചരതണങ്ങറം 

1 നാശമയനായോരെന്നില് 
ജീവനരു ഒ ന്്_വ൯ 
ക്രൂശിനെ സഫിച്ചപ. 
മാനം വഫിചോോരു__ 

2 പാവനമാം നീതിയില് ഞാ. 
നെന്നമിരിപ്പാ൯-__-നിന്െറ 
ജീവനിലൊരംശമിനി. 
ക്കേകിയതിനാല്ത__. 

9 നി൯ ഫ്ൃദയം തന്നിലെന്നെ 
മു൯ കുിച്ചപ്പോഠം 
ഏ൯ ജനനം തന്നെയും ഞു. 
നന്നറിഞ്ഞിള്ലെ-_. 

യ്വേശു 

യ്യേശു 

യേശു 
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4& ത൯ ജഡശരീരമരണം 
നിമിത്തം നീ 
നി൯ പിതാവോടെന്നെ 
നിരപ്പിച്ചതു മൂലം 

൭ ഏത്രകാലം നിശ കൃവയെ 
പ്ൃത്ഥമാക്കി ഞാ൯ 
അത്രനാളുമന്ധകാരം 
തന്നിലിരുണേ൯__ 

യേശു 

യേശു 

0 ജീപലചതയായ നിന്നില് 
ഞാ൯ നിലനില്ലാ൯-നി൯ 
ജീവരസമെന്നിലെന്നും 

. തന്നു പാലിക__ യേശു 

7 പിശ്രമ്വദശത്തിലീ ഞാ_ 
നെത്തുംവരെക്കും_ നി൯ 
പിശ്രുത കൃവകലെന്നെ 

പിന്തുടരേണം_ 

322 

യേശു 

പച്ലപി 

പരിശുദ്ധപരനേ. സ്മൃതി നി നക്ക്_സുര 
ലോകം വിട്ടചനേ-സ്മൂതി നിനക്ക് 

ടി അനപച്പുവ 

തിരുമനസ്സാലീ-ധരയില് വന്നേനേ 
കരുണക്കടലേ-സ്മൂതി നിനക്ക് 

ചരണെങ്ങറം 

പെരിയ ശത്രുവിനാല് നരഗണമാകെ 
കര കണ്ടീടുപതിന്നറിയാതെ വ്ടന്ന- 
തിരിഞ്ഞു വഴ। വെടിഞ്ഞു നടന്നു വലഞ്ഞി.- 
തറിഞ്ഞു നി൯തിരു മനം കനി ഞ്ഞോനേ 

ു 
നീതിയി൯ സൂജ്യാ നിഖിലേശാ !- നി൯ത- 
പ്പാദമല്ലാതൊരു ഗതിയേതു 
ഭൂതല ദൂരിതങ്ങളഖിചപും ശിരസഡ്ഡില് ന। 
ചമന്നൊഴിചതിനെ ഞാ൯ മറവേനോ__ 

പാവിയി൯ ബലമേ മനുവേലാ_നിന്നില് 
ചാരിട്ടുന്നവരോടനുക്ൂലാ 
കോവപത്തീയതില് പിണുമുഴ കാതെ എന്നെ 
കാവല്ചെഷ്മീടുക ദിനംതോദുൂം 

4 
പെരിയ ശത്രരവിനാല് നരകാഗ്നിക്കിട 
വരുവതിന്നിടയായ് വന്നിടാതെ 

802468 017 2൯490 

| അരുമരക്ഷക_നേ തിരുകൃയാലെന്നെ 
പരിശുദ്ധനാകി നി൯ ഇടം ചേക്ം 

393 

ഹിത്തുസ്ഥാനി._രൂപകം 

ആട്ടകഠംക്കുപവേഞ്ളടി ജീപനെ പെടിഞ്ഞതാം 
ദേവാടി൯കുട്ടിയേ നിനക്കനന്ത വന്ദനം 

ലി 
കു$ നീളെ ഓടി ആടലോടുഴന്നിട്ടം കു 
ഞ്ഞാട കടക്കഭയമാം നിശ പാദം വന്ദനം. 

ടി 
ഭീതിപോകി ആടു കമംക്കുമു൯നടന്നു നീ_സംം 
(ധീതിയായ് ന ടത്തീടും കൃപയ്യു, വന്ദനം 

4 ി 

പചചമേചില്ം പ്രശാന്തതോയവും സദാ നീ 
പിട്യയെന്നിയെ തരുന്നതോത്തു വന്ദനം 

9 
താതവൃത്രനം ത്മനാംത്രിയേക ദൈവമേ. സ 

വ്യാത്മനാ നിനക്കനന്ത കീത്തനം സദാം 

394 

ക്യാല്__ഏകതാളം 

പല്ലപി 

വപരമദയാലോ പാദം വന്ദനമേ 

പാലയദേപവാ പാദം വന്ദനമേ 

ചപ്രണങാറം 

| 1 പാദാരവിന്ദമേ_പരനേ ഗതിയേ 

വാലയമാം പ്രഭമശക്കുമാരാ 

9 ലോകരക്ഷാകരാ- ശോക ന്വാരണാ 
ത്തക്ലമാകവെ പോക്കും സവ്വേശാ 

9 ആധാരമററവ-ക്രുമണാദയമേ 
ആനന്ദവന്ദിതനേ മനുവേലാ 

43 നീതിയി൯ സൂയ്യമന-കരുണാകരനേ 

ആദിയനാജിയെ൯ താതനും നീയെ 

5 താതസുതാത്മനേ_പരികീത്തനമേ 
പാദമതില് ൨ണ്ടിയുന്നഹം ആമുമ൯ 



സ്ടോത്രഗിതങ്ങ. 

300 

പല്ലപി 
ജീപനേ! എ൯ ജീപനേ ! നമോ! നമോ! 

ആ പി 

പാപികഠക്മിതാനന൯ 
പ്രമനാം കൃപകരാ 1. നീ 6 

വാ വാ-വാനോ൪ വായ്രം നായകാ ജു 

ചരണത്ങറം 

3 പാവനാശകാരണാ നമോ_നമോ റ 
പവുരിതില് നരനായുദിച്ച 
പരാചരപ്പൊരുമേ_ നീ 
വാ_വാ_-വാനോഠര വാഴ്തുംനായ കാ 1. 

2 സവ്ൃവലോകനായകാ നമോ_ നമോ മു 
ജീപന്ററവരില് കനിഞ്ഞ 
നിരാമയാ വരദാ_ നീ. 
വാ-വാ-വാനോയ വാക്ൂംനായകാ ] 

3 ജീിപജാലപാലകാ നമേോ_നമോ 
ദിപൃകാന്മിയില് പ )ഠ0വിച്ചന്ധത 
മാറും ഭാസ്തരാ_നീ 
൮- വാ-വാനോ൪ര ലാഴ്ത്രം നായകാ ! 

4 മന്നവേ്ട ! സാദരം നമോ_ നമോ 
മനുകുലത്തിനീ_വലിയ രക്ഷ്ഷ നല് 
കിയ ദയാപരാ_ന) 
ലാ- വഠ-വാനോ൪ വാഴ്ൂം നായകാ ! 

356 
ടോപ്പോ ാ--ഏകതാളം  [ 

1 എന്നോടുള്ള നി൯ സ്യ 
നന്മകമക്കായി ഞാ൯ 
എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിന 
ക്കേശുപരം...ഇപ്പേോഠം 9 

7 നന്ദികൊണ്ടെന്െറയുള്ളം 
നന്നെ നിറയുന്ന 
സന്നംഫദമോടെ സ്കൂതി 
പാടിടുന്നേ൯__ ദേവാ 
പാപത്തില് നിന്നു എന്നെ 
കോരിജ്െടുപ്പാനായ് 
ശാപശിക്ഷക മള ററ 
ദേവാത്മജാ-__മഹാ 

8 ഏഎണെയ൯പോടു ദിനം ളി 
തോദും നടത്തുന്ന 

3517 
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വെന്നിടയന്നനന്തം 
പന്ദനമേ__ദേപാ 

അന്ത്യം വരെയ്മുമെന്നെ 
വല്ചെയ്യീട്ടവാ൯ 

അന്തികെയുള്ള മഹല് 
ശക്തി നീഠയേ__നാഥാ 
താത൯സന്നിധിയിലെ൯ 
പേക്കു സദാ പക്ഷ. 

വാദം ചെയ്യുന്ന മമ 
ജീവനാഥാ !__പക്ഷ 

കുററം ക്രടാതെയെന്നെ 
തേജുസ്സി൯;മ്പാകെ 
മുറഠൂം നിറുത്താ൯ കഴി_ 
വൃുജവനേ-___എന്നെ 

മന്നിടത്തിലടി യ൯ 
ജീവിക്കും നാമെന്നും 
വന്ദനം ചെയ്യും തിര 
നാമത്തിന്നു_ദേപാ 

ജാവളി__ആദിതാളം 

പല്പപി 
രാജരാജേന്ദാ യേശുവേ 
സ്മൂതി ന്പനക്കു 
രാജരാജേന്ദ്രാ യേശുപേ 

൮ ൪ണങ്ദറം 
ഒന്നുഥില്ലാത്ത എന്നെ 
ഉന്നതി ക്കാളാക്കുവാ൯ 
ഉന്നി നീ താണോ മന്നവാ 
സ്മൃതി നിനക്ക__ 

ദുഃഖമെജ൯റതു നീകി 
സെഖ്യമെനിക്കു നല്ലി 
ദുഃഖമഖിലമേററവാ 
സ്കൂതി നിനക്ക__ 

താതനോടൈ കൃമാക്കാ൯ 
1ദാതനായ്യീന്നല്ലെ നീ 
മധൌതനെ പ്രാണനായകാ 
സ്മൃതി നിനക്ക__ 

ദാത൯ 5: മുറികുപ്പെട്ടവ൯ം 
മം ധെൊൌത൯ ട (ശ്രദ്ധ൯) വെള്ഭയായവന്,ം 



190 

4 നാകലോകാധി കാരാ 

15൩൭൧9 2,/ധ08 

സവ്യപ്യഠപ ക വിശുദ്ധ ദൈവക്മാരാ ! 
1 നാകനായ്യന്നിങ്ങനെ അതിശയദ-ര൯ ഈശോ !--- അനു. 
നാകവാസത്തിനെന്നെയെട്ടുത്തോ 
സ്മൃതി ന്വനക്കു.- ആദിയന്തമില്ലത്തേ അത്ഭുത നിലയനേ! 

5 ശക്തനേ ഞാനും നിന്റെറ അഖ്ല സ്രക്കുക൯ നിയെ-ഭദൈപവവചസ്സാം. 

ശക്തനായീിടാനാത്മ_ അതിശയജര൯ ഇരശോ !-- അശ്ലു 
ശക്തി തന്നരുമേണാമേ 
സ്മൃതി നിനക്കു മാനവ പാപപരി. ഫാരമാംയാഗം നീയെ: 

മഹത്വ രക്ഷക ഗുരുവാം രാജേശനേ! 
അതിശയങ്കര൯ ഈശോ !-- അന്ന, 

4 
38 

തോടി... ആദിതാളം ഭൂത പ്രേത പിശാച വിഗ്രഹ സേവകക്ക 
8൨യ ക. ൫: 7 പല്ലപി ബുദ്ധിയരുമു.ം കലം വി നീ 

അതിശയ കര൯ ഈശോ ! അന്ഃ: 
അനാദിനം തിരുനാമം എ൯ ധ്യാനമെ 
അതിശയങ്കര൯ ംരംശോ! 9 

ളു സവ്രം തിരു നാമ_കീത്തനം_ചെയ്തുതിനു 
ചരണങ്ങറം ശക്തി പ്രത്ൃക്ഷമാക്കം സസറയ്യനേ ] 

സമസ്ത വലഭ സത്ൃ--ജ്ഞാന കാരുണ്ടൃനിതൃ അതിശയങ്കര൯ ഈശോ --- അനഃ 

വ്്ധാസനകട 1 

ക്രിസ്പ്മസ്ഗീതങ്ങള് 

859 . 
ചെഞ്ചുരുട്ടി__തിശ്രം 

1 നിത്യനാകുന്ന മാ ദൈപം ഇതാ 

മത്യരെ ര്രഠണനം ചെയ്യാ൯ മി 

ഭൂതലത്തില് ശിശുവായി - വന്നു 

ബേത്തുഫേഥില് പിഠന്നിന്നു 

വാനത്ി൯ സേനകമെലാം-ഒന്നി - 

ചാനന്ദഗീതങ്ങംം പാടി [ 

മാനപോദഭ്ധരേണ്ത്തി ന്നായി-- അവ൪ 

സേനയി൯ കത്തനെ വാഴ്ട്രി 

ജള അരതുന്നത ദൈവത്തിനു-സ്വശ്ശെ 

നിത്യമഫത്വമുണ്ടാക 
റ 

പാത്തലത്തില് സമാധാനം-അതും 

മര്യരില് പ്രതിയും ആക. 

൭ 

വം നൌക൯ -- (രക്ഷ: 9) പള്ള ക്ാര൯ം 

ആട്ടിടയരുമദ്ദേശേ- നിന്നു 
നാട്ടിലെലാമടന്൯ ചെന്നു 

ക്രട്ടരോടങ്ങ ിയിച്ച-തങ്ങംം 
കേട്ടതാമീ- സുവിശേഷം 

വാനത്രില് താര കശോഭ_ കണ്ടു 
ജ്ഞാനി ക്ര ദൂരത്തുനിന്നു 

പൊന്നു &രാദ।/യാം കാഴ്ച കൊണ്ടു 

വന്നു തന് മുമ്പിലന്നേരം 

അന്ധകാരപ്രട തന്െറ നിതയ 

ബന്ധനത്തില് വലഞ്ഞോക്കു 

ബന്ധുപായ് ഭൂമിയില് ഇശ൯-വന്ന. 

യന്തമില്ലാത്ത സന്തോഷം 

മൂതരൊന്നിച്ച നാശതോദും-നാ 3൦ 

മോദിച്ച ഗീതങ്ങള്ം പാടി 

മേദിന[പാസത്തിനുശേഷം-സ്വഗ്ധൂ 

മോദത്തിത വാഷട്ടെ എന്നുംം 



കഷ്യാന്മ ഭവം 

360 
ഹിന്തുസ്ലാന്൯തോടി_-ആദിതാളം 

പല്ലപി 

യേശുഃ?വ ! കീത്തനം എന്നേക്കും നിനക്കെ 

ച്ചരണങ്ങറം 

അഖിചംണ്ഡംകോടിലോക്സ്രക്കുക൯നീയേ 
ആരാധിച്ചെന്നും ടൂത൪ വാഴം നായകനേ! 

എന്നേക്കം നിനക്കെ 

ളു 
നിചരാം മര്യരിത പംപം റിക്കപതിന്നായ് 
നി൯ദിപ്യഭാപംവെടിഞ്ഞോ നീ രക്ഷകനേ 

എന്നേക്കും നിനക്കെ 

3 
അഖിലവ്രവാചകരും മു൯വചിചപോൽ 

191 

[യില് 
അഘഫാരിയായ് ഉദിചപോദേപാ! ബേതല 

എന്നേക്കും നിനക്കെ 

4. 
ഇരു ധരണ്ടിയെ വിട്ടു മാഴുപതിന്നായി് 
മറിയാഗര്ത്തില് ഉദിചോനേ! മനുവേജല 

എന്നേക്കും നിനക്കെ, 

മായപേയി൯ ക്രിയകഠം നാശമായിടാ൯ 
മന്നില് വെളിപ്പെടടപ൯ നീയെ മാമശീഫേ 

എന്നേക്കും നിനക്കെ 

6 
മണ്ണായ ലോകമ ദൈവമക മായിടാ൯ 
മാവൃണ്ദരക്ഷനേടിയോനെ! അത്ഭുതനേ! 

ഏന്നേട്ടം നിനക്കു. 

മാനം സ്പോത്രമ,ം അധികാരവും എന്നും 
മാറാതെ നിനക്കുണ്ടാകേണ൦മാ പരനെ 

എന്നേട്ടം നിനക. 

1111. 2൧551014 

കഷ്ടാനുഭവം 

3061 
ഇംഗ്ലീഷ്__ആദിതാളം 

1] ദൈവത്തിനെറ ഏകവുത്ര൯ 
പാപികമെ രക്ഷിപ്പാ൯ 
മാനാഷനായ് പാടുടവെട്ടു 
കര ശിമന്മല് മരിച്ചു 

ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര സ്നേഫം 
ഇത്ര സ്നേഹം ഏരിപാ൯ 
മാനുഷ്ഷരിചെത്തു നന്മ 
കണ്ടു നി രക്ഷാക്രാ 

2 പാപികളും ദ്രോഹി കളു... 
യേ നരവഗ്ഗുത്തെ 

വിണ്ടെടുപ്പാ൯ എത്ര കക്ഷം 
സഹിച്ചു നി ശാന്തമായ് 

3 നിമ്മലന്മ൪ ഭജിക്കുന്ന 
പരലോക അപ്പം താ൯ 
വാപികമക്കു ജീവന് നല്ലി 
രക്ഷിക്കുന്നി രക്ഷക൯ 

44 കൃപയാലെ രക്ഷവെട്ട 
പാപിയായ ഞാനിതാ 
ഹൃദയത്തില് ദൈവന്നറേഫം 
ഛഏരിവാ൯ വാഞ്ചിക്കുന്നു 

൭ പാപിധ്ില് പ്രധാ നിയായി_ 
രുന്ന എന്നെ രക്ഷിപ്പാ൯ 
ശാപളുതയൂവേററ നിന്നെ 
നിത്യ കറുലം വാത്ത ഞന 

ക് രു 

362 

ശങ്കരാഭരണം __അടതാളം 

൨ പ്പ വി 

ഓക നി മനമേ !. ശ്രീയേശു നിശ 
വേക്കു ചാവതിനെ 

അനുപല്ലപി 
അടികൊണ്ടു തിരുമേനി 
അതിമാത്രം മുറിഞ്ഞയ്യ്യോ 



492 

303 

നി 

കു 

21,801 01101 

ഇടക്രടാതൊലിക്കന്നു കരം കാലും കുരിശിന്മേല് [. 
നിജരക്തമുടലൂടെ _ ഓക്ക തറച്ചു നിന്നുടെപേക്കു 
ടം പരനേവം രഅജയേററു 

ഭമ്ള പറഞ്ഞും-ബലാത 

തന്റെറ ചെഭ്ളഡ്ഡുടിച്ചം 
മുള്ളി൯രടി വെലവ൪ 
തല്ലി ശിരസ്സിന്മേത 
അല ല്ലലെല്ലാമവ- 

നരരെ പവീഴ്ടെടുത്തെന്ന-__-- തോക് 

കുരിശിന്മേല് കിടന്നും പേട൩_ 

യേററം ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചും 

അഥിയതതിന്നിവം ചെയ്യ. 

ന്നവയെല്ലാം പൊടുക്കാനായ് 

നേററിലേ നി൯പേകി- തോക്കു വരമാത്ഥം നിനകായും 

ഉഗ്രതയോടെമുറിചവ൪ പരനോടന്നിരന്നേനെ- ാക് 
ഗാത്രം സുശീഘ്ൂം 
പിടിച്ചുംത മ്ളിയുംകൊണ്ട. തി കഞ്ഞെന്നഞ്ങുരച്ചം നിന്നുടെ 
ശ്ജേശുവിനെ തെരുവൂടെ ജീപ൯ പിതുകയ്യില് കൊടുത്തും 
ഭുരമേറും കുരിശേന്തീ. ചതിയനാം പിശാചിനെറ 
ടുടിവെപ്പാനരുതാതെ--- ന്നോക്ക തചയേററം ചതചേവം 

കപ്പ് പരസ്യമാക്കിവചതിന്നതി - 
രോട്ടൌട്റുടപ്പട്പതിൽ നാരുങ്ങി സ്ൈയ്യം നിനക്കേകാ൯--- ഓാക്ക 

യാടി 
യ ൭ൃയിത്തെഴുന്നേല 

രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

മരണം ജയിച വീരാ 

ഏന് കത്താവാം യേശുവേ 

എന്റെറ മരണവും തീരെ 

പിഴചങ്ങിയ ജീപനേ 

നിനെറ ജീപ൯ എന്നില് വേണം 

പേണ്ടാ സ്വന്ത ജീവിതം 

നീ എന്നുളജില് വസിക്കേണം 

എന്നത്രെ എ൯ താല്ലയ്യം 

ലോകത്തിനും പാവത്തിനും 
ക്രൂശിന്മേല് ഞാ൯ മരിച്ചു 

ജീപനെറ വൃൂതുക്കത്തിനും 
ഉട൯ നിന്നെ ധരിച്ച 

സ്വശ്ശൂത്തിലിപ്പോമെ൯ ജീവ 
യയേശുതാനെന് പാഷഫ്ണിടം 
ഉന്നതങ്ങളില് ഈ ഫീന൯ 
പാഴന്നെന്തോരാശ്ചയ്യം 

ജീപവെളഭ്ളം ഒഴ്്കുന്നു 

ന നമ്ടന്നെ൯ ഫദയം 

റുള്ജുത്ങടമായ് വൃള്ളിക്കുന്നു 

ശാന്തി സ്നേഹം ആനന്ദം 

ഇതെന് പ്ര്രിയന്നുള്ള തോട്ടം 
ഇതില് നടക്കുന്നു താ൯ 

രാവും പകലും ത൯ നോട്ടം 

ഉണ്ടതിന്മേല് കാക്കുവാ൯ 

നിന്െറ ശക്തി ഏനെറ ശക്തി 
എല്ലാററിനും മതി ഞാ൯ 
നിന്െറ ഭക്തി എന്െറ ഭക്തി 

ഫാ നിന്നില് ഞാ൯ ധനപവാ൯ 
എന്റെറ പ്രിയ നിനിക്കുള്ളോ൯ 
അവനുഭേമാ൯ ഞാനുമായ് 
ക്രൂശിത സ്വന്ത രക്തം തന്നോ൯ 

എന്നെ വാങ്ങി തനിക്കായി 

യേശു എ൯ വിശ്വാസകണ്ണ്ണൂ 

കാത്തു സ്ൂക്ഷിക്കേണമേ 
അതില് ഇഫലോക മണ്ണ 

വീണു മയക്കരുതേ 

സാത്താ൯ ഓരോ ചിന്തകമെ 

ഈചക.മെ എന്നപപോര 

അയചാല് കണ്ണോളകമെ 

ഉട൯ നീ അടച്ചു കാട 



൫ ലോകം വേണ്ടാ ഒന്നും വേണ്ടാ 
മതി യേശു എനിക്കു 
സാത്താനേ നി. ആശിക്കേണ്ടാ 
കൊണ്ടുപോ നിന് ചരക്കു 
കച്ച് വേറുലെ പറക്കുന്നു 

മേലോട്ട എ൯ ഹൃദയം 
ഭൂമി താഴെ കിടക്കുന്നു 
ടൂരെ പാരി൯ അശുദ്ധം.” 

ഫ്ൃണഥലോഷം 193 

റ് യേശുവേ നി ജീവിക്കുന്നു 
ഞാനും എന്നും ജീവിക്കും 
നിതൃജീവന൯ നിന്നിരനിന്നു 
എന്നില് എന്നും ഒഴ്ഠ്കും 
സ്വദ്റുത്തില് നീ ഇരിക്കുന്നു 
വേഗം ഞാനും ഇരിക്കം 

സ്നോഫത്തി൯ സംസദ്റ്ൂത്തിന്നു 

നിന്നെ ക്രടെ പസിക്കും.ം 

1:%1101111074 ച് സ ച്ധ്൦ 

ഗണദോഷഠ 

304 
കാംബോധി--ആദിതാളം 

പല്പപി 

തിണ്ടുംനാം ജനിചചിടെണം-സോദരന്മാരെ 
കണ്ടിടുവാനായി സ്വല്പുരം 

അനുപല്ലപി 
അകമേയ്ുള്ളശുഭ്ധമോ 
കൃറമെ ചെയ്യും കമ്മത്താല് 
ശകലം നിങ്ങുകയില്ലെ- 
ന്നുറെക്ക നിന൯ മനമ്തില് 

സകല സരക്രിയക്മും 
ാപതവങ്ങളും പാവം 

അകലെ നിക്കപതിന്നു 
മൂ പര് [| ക്ഥലിക്കയില്ലൊട്ടും അതിന്നു. വിണ്ടും. 

ഫ്വ൯ണെം 

കരുണാക്രനാം ദൈപം 
ത്തിരുസുത൯ യേശുമൂലം 
അരു മിയ തിരുഹിതം 
കരുതി കേടിടടവി൯ 
പെരുതും പറുവത്തി൯ ഫലം 
മരണമത്രെയെന്നോല്പി൯ 

നരക്കു വേണ്ടും മോചനം 

തരും ദൈപവ്വം ദറനമായ് 
വെറുത്തേററു വഠഞ്ഞീടില് 
പൊടുക്കും നി൯ സവ്യപാവം 
പരമനേശുവില് മാത്രം 
ശരണം ഫ്ടണ്ണമായ് വെപ്പി൯ 
ജീവിക്കും നീതിമാ൯ ഏന്നും 

ത൯വിശ്വാസമതാത അനു 

ഭവിക്കും നിത്യ ജീപനും 
അാഗ്യവും സംശയമെന്ന്യേം 

305 
പിഫാക്--ഏകതാളം 

1 
യേശുതാ൯രക്ഷ കസ വേശുതാ൯രക്ഷകന്൯ 
യേശുവലാതിലലെ_രക്ഷകന്൯ ഒരുവ൯ 

യേശുതാ൯ വഴിയും-യേശുതാ൯ വഴിയും 
ധ്േശുദ്ൂൂലം ഒ ചലം സ്വഗ്രാജ്ൃമത്വത 

ലി 
യേശുതാ൯ സത്യവും-യേശുതാന്൯ സത്യവും 
യേശുമാത്രം സത്യ രക്ഷക നിശ്ചയം 

യേശുതാ൯ ജീവനും-യേശുതാ൯ ജീപന്ും. 
യേശുമാത്രം നല്ലിടുമെ.-നിത്ൃജീപ൯ 

ടട [താന് 
പാപം മോചിക്കംതാ൯_വാപം മോചിക്കും 
പാപം ആകെ താ൯ മോചിക്കും_സെടജ._ 

0 [ നയമായി 
കഴ കിടുമപ൯. കഴ്ച കീടുമവ൯ 
കഴ്ച കീടും നി൯പാപം_തമ്റെറ രക്തത്താല് 

ശുഭ്ധിയാക്കമവ൯.ശുദ്ധിയാക്കമപശ 
ശുദ്ധിയാക്കും നിന്നെ ഫിമതുല്യമവ൯ 

പാപി നി പരിക-പാപി നി പരിക ക്കും 
പാപി നിന്നെയുംതാ൯_വക്ഷമായ്രക്ഷി_ 

വിശ്വസിക്കവനിത്_വിശ വസി ക്വനില് 
വിശ്വസി കിത രക്ഷ. ഉട൯ഡ്രാപിചീടും 

100 [ഇപ്പോഠം 
കേമംക്ക വാപി ഇപ്പോ _കേധക പാപി 
കേശക്ക പാപി തന്െ൨സ്ന്റേഹമേറും പിളി 

 [- 
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360 
പിഫഹാക്--രൂപകം 

1 
ലോക്.ധനമാന_ വിയ്യപരാക്രമ 
ശക്തി കള ഠതസ്വ:്റു-രാജ്ൃത്തിലെത്തുമോ 4 
നിലുംയിലെന്നും നി_നെക്കാതെപോകുമെ 
ശോകം പിടിപെട്ടീടും_പെകും നശിഷീടു. 

മേ---ഫേ! മനുഷ്ഷ്യാ 

ലുണ്യയ കമ്മക്രിയ-ദാനങ്ങംകൊണ്ടു നീ 
ലുന്ദ്യേലോക്ത്തെ ക-വന്നു പിടിക്കുമോ ? 
ക്രിസ്ദേശുനാഥന്െറ_രക്തംക്രടാതെ നീ 
സ്വസ്ഥാനംകണ്ടെത്തുമോ_ദുഃഖാപഹഫംവ 

ന്നെത്തുമോ?__ഫഹേ ! മനുഷ്യാ 

നാനാപിധാചാര_ ജാതിമഭദങ്ങളെ. 

കാല്പഠിക്കുന്നേത ത. ക്ത്തില്ലെ ക്രിസ്മൂതാ൯ 

ഖൃണ്ദരക്തമൊഴി-ചില്ലെ സവ്ൃക്കായു൦ 
കാല് കരംതറചിലെ_കുരിശിന്മേല്_ മരിഷി.- 

ല്ലേ--ഫേ! മനുഷ്ച്യാ 

4. മ 

കള്ളക്ഥഥകലാത ഉള്ള-മറിച്ചു വ൯ 

കള്ളസമാധാന൩_ത്താത നിനെ കിവനെ 

പൊളടളിച്ചുകൊല്ലന്ന- കള്ളപ്പിശാചിനെ 

ഉള്ളിതനിന്നകററീട്ടക-ചെള്ളുക യേശു അ. 
രികില്-__ഫേ ! മനുഷ്ഷ്യാ 

4] 
ആദിമുതലവന- ആമെ൭ ക്കാലിയെന്നു 

ആദിനാഥന്൯ക്രിസ്മുതാ൯ചൊന്നതോക്കെടൊ 
ആദം പിഴപചെട്ട-നാമുതൊട്ടിന്നോലം 

അലഞ്ഞുംകൊണ്ടുലകത്തില് ചലനംചെയ്തുതു 
നിത്യം---ഫേ | മനുഷ്ഷ്യാ 

ആശ നീ സൂക്ഷിച്ച-വെക്കാതെനി൯പാപം 

യേശുഭ്രിസ്മവിനോ-ടേറദുപഠക നി 

പുണ്വൃയതിരുരക്തമാം തീത്ഥെകുളിച്ചെന്നാല് 

പന്നു പോം മുക്തിയും ഭക്തിയും ഇതുസത്യം 

ഫേ! മനുഷ്യാ 

367 
നാട്ട__തിശ്രം 

 ॥ പാപി കളി൯ ശാപം തീച്ചാ൯ 

പക്ഷമോടെ-രക്കമ നല്യാസ൯ 

സത്യേകദേവ൯ യേശു താ൯ 
വിതൃനിയോഗത്താല് വന്നാ 

സത്യദൈവത്തി൯ നാമത്തില് 
നിത്ൃയംവിളിച്ചപേക്ഷിക്കില് 
നിത്ൃശിക്ഷ അകന്നീടും 
നിത്ൃരക്ഷ (പ്രാപിചീടും 

പാപന്ധകാരത്തിതപ്വെട്ടും: 

പാതസിട്ട തെറഠിടുന്നോ൪ 
കൃപാവെമിച്ചം കാളിടം 
ക്രിസ്യേശുവി തല് വന്നിടി൯ 

തന്നില് മാത്രം ആശ്രയിപ്പി൯ 
തന്നാമത്തില് അപേക്കിപ്പി൯ 
താന് മൂലമെ നിത്വയജിപ൯ 
തന്നിത ശരണം വെക്കവി൯ 

അത്ൃൃന്തകക്ടുകാലത്തും 
ട്ൂത്യൂ വനീട്ടം നേരത്തുഠ 

വിധിനാമു.ം രക്ഷിപ്പപ൯ 
ക്രിസ്ദേശുവല്ലാതിലാരും. 

368 

ബലഫര്രി__തിശ്രം 

പല്ലുവി 

പിശ്വാസം യവവന്നുണ്ടോ ക്രിസ്പി 

നിത്യായുസ്സവന്നുണ്ടെ സത്ചം 
_വരണങ്ങ ഠം 

ഏല്ലാ കന്മഷം -ഇലാതാകീടും 

തന്നില് പഏള്ണാമായ് ആശ്രയിച്ചാല് 
സംശയംക്രടാതെ വന്നിടടവി൯ 
നിശ്വയംകത്ത൯വാകിന്നിലഭേദം-൨ 

ശിക്ഷാവിധിയില്നിന്നു എണ്ണമായി 

രക്ഷ്ധിച്ചതരും സ്വതന്ത്ര്യം 

പൃത്രനിത വിശ്വസിഷീടുന്നവ൪ 

അത്രയും നിത്യജീപ൯പ്രപിചിടും- 

പാപി നീ അനുതാപമോടിപ്പോധം 

വന്നീടുക. യേശ അരികില് 

മോചനം തന്നീ ൭ ംനിശ്ചയമായ് 

മോക്ഷ്ഥരാജ്യത്തില് വാണിടാമെമനു 
[ ക്ടം--- 

ഇപ്പോ വരിക ദൈവത്തി൯ വിളി 

കേഷപ്പി൯ സോദരാ ഇന്നേരത്തിത 

നിന്നെ നി൯പാപം കണ്ടെത്തുംമുനെ 

പിന്നെ ദൈവകൃപപോയിടുമേ-- 
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ഹൃണദോഷജം 

ഖരപഹാരപ്രിയ__ആദിതാളം 

370 

പല്ലപി 
ചേരുവതിടം ഏതു ? പാപീ 
ചേരുവതിടം ഏതു € 

ച്ൃരണങ്ങറം 

ചാവി൯ നിഴല് പരന്നു 
ജീവ൯ ഉട൯ പഠന്നു 
ആയുസ്സിനു അസ്മമനം 
ആയ വിന൯ നിന്െറ ആത്മം 

ലോകം കടന്നുപോകും 
ശോകം മാത്രം ശേഷ്ചര്കക്കും 

ന്യായവിധി അടുക്കും 
ഭവൃങ്കരമാം അന്നാളില് 

കത്തന൯ വെമിപ്പെടുമ്പോഗം 
കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോഠം 
മാമഹിമഃ ലാടപ്പോഠം 
മേഘങ്ങളിത വരുമ്പോ 

ഓടി രക്ഷകന്നിടം 
തേട। പാപമോചനം 
നേടി രക്ഷയിന൯ു ഭാഗ്യം 
പാടി ജീപിചിടാഞ്ഞാല്.ം 

പരശു_.ആദിതാളം 

പപ്പി 
പാധികളി൯ രക്ഷകന് താ 
നിവ൯ പാദം വണങ്ങീടു നി 

ച്വരണെങ്ങറം 

പാവശാപം തീപ്ധാ൯ 
രിത ജനിച്ചൊരു 

ദേവസുതനാകുമേശു 
നായകനിവനറി ക 

ആദിപപചനമായ് 

ഭേദമെന്പേ നിന്നു 
മേ ദിനിയോടയിലപ്പും 
മോദമായ് ചമച്ചതിവന്-___. പാപീ 

ആദിപിതാക്കക്കൊ. 
രേകശരണെമായ് 

സാദരമായി നിന്ന ദിവ്യ. 
ദാനവസ്തുവായതിവ൯.--- 

പാപി 

പാപി 

4 

102 

ദിപ്യബലികഗംക്കൊ- 
രവ്യാജശക്തിയായ് 
ഭപ്ൃയമായരരുന്ന നിത്ൃ 

ഹവ്ൃവസ്മുവായതിപ൯-- പാപി 

ക്രൂശിത മരിചതാത 
നാശമൊഴിച്ചു ത. 
ന്നാശയം തെളിഞ്ഞുട൯ 
പ്രത്യാശയി൯ വഴി തുറന്നാ൯---പാപ്പി 

ജീവനില് പ്കേണ്ട 
വാതിലാം തന്നില്ല. 
ടറവലായട്ടപ്പോ൪ 

ദിപൃജീവനിത കടന്നീടുന്നു--പാപ, 

3171 

കി 

41 

ന 

പാപക്ഷമ ലഭിപ്പാ൯ 
സമയമിതേ-അയ്യോ 
കോപുഗ്നിയി൯ നാ 
കൊടടതാമേ 

ചരണങ്ങറം 

ക്ഷണത്തില് ഈ ലോകവും 
അതിലുള്ള വസ്തുകളു.ം 
നീക്കമെന്ന വെന്തു 
പോകുമേ_പോകുമേ 

ഇന്നിരിക്കുന്ന ജീപ൯ 
നാളെ. യിരിക്കുമോയെ_ 
ന്നോത്തൃുകൊഗം മന. 
മുരു കി _ഉരുകി 

ആസ്തി സ്ഥാനമാനമങ്ങഠം 
നാസ്ധിയായീട്ടുമയ്യോ 
ക്രിസ്കുവി൯ വറദം 

ചേരു നീ ചേരു നി 

ജീവന്െറ ക്രടു മണ്ണായ് 
പോകും മുന്നമെയിതു 
അറിഞ്ഞു വനെ 
മനമേ മനമേ 

ഫലം തരാ മരങ്ങളെ 
മുറിപ്പാ൯ കോടാലി തന്റെ 
കരത്തിലിരിക്കുന്ന_ 
യ്്യയ്യോ_ അയ്യയ്യോ 

നിനില നത്തു ര്ങ്തി 
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312, 
രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

! 
ഏകദൈവവൃത്രനാര _യേശുരക്ഷിതാവു 
ഒ കമദ്ധ്യ സ്ഥനുമാ൪?_യേശുരക്ഷിതാവു 

യേശുവിനെ തേട്ടവി൯ 
യേശുവിനെ നേട്ടപി൯ 
യേശുവെ പിഞ്ചെല്ലുവി൯ 
യേശുരക്ഷിതാവു 

സ്വദ്സും വിട്ട വന്നതാ൪ 4-യേശുരക്ഷിതാവു 
മത്യക്കായ് പിറന്നതാ൪!__- ,ം- 

സത യമാസ്ുനായകസ--- തണ 

നിത്യജീ"വദായകന്൯-- നും 

4 
പാപംഭ്രൂശില് വഫി മചലാ൯--ംം -- 
ശാപമെല്ലാം സഫിയച്ചാ൯--- ., --- 

കലറയില് ഇറങ്ങി പി 

മല വിഷം വിഴ്ചങ്ങി--- 

0 
ഉയിത്തവ൯ മൂന്നാംനാഗ--- റ ഞം 

ജയി ചവന് ശുഭ്ധിയാരു-- പ 

4 
സ്വ കേറി വീരനായ്--- ,-- 
പ്രരാത്ഥിക്കുന്നു ഉക്തക്കായ്--- ൦ 

൫ 
തേജസ്സില് മടങ്ങീിഴും--- മം 

രാജാവായ് വാണീം ടെ 

റു 
രക്ഷഷ്ക്ായീ നാമമേ-- ൪ 
ശിക്ഷഷ്ക്രായും വരുമേ--- ച് 

10 
ഏല്ലനോപും ചൊലിഴും--- പം 
ഹല്ലേലുയ്യ നിത്യവും--- ടം 

ദു ന 
രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

1 

കരരിരുട്ടില് കിടന്നീ ഭൂ മുഴവ൯ 

ലോകത്തി൯ പ്രകാശം യേശു 

12, 1101141102 ൧൩ ൧173 

സൂയ്യനെപ്പോലുദിഷിതാ രക്ഷക൯ 
ലോകത്ത।൯ (്രകംശം യേശു 

പഠിക്ക നാം ക്രിസ്പ൯ പാദത്തില്. 
കുടകു നാം നിതൃജീവനില് 
നടക്ക നാം ത൯ വെളിച്ചത്തില് 
ലോകത്തിന് (പ്രകാശം യേശു 

്ി 
അങ്ഞോനമാം ബന്ധനം അഷിഞ്ഞീടഠാന്൯-- 

ലോകത്തി൯ പ്രകാശം യ്യ്യേ 
ഭൂ3ഖിത൪ കണട്ടെത്തുവാ൯-- 

3 ലോ 

ത൯ ദൈവത്തെ തേടീടുന്നെല്ലാപനും- 
ലോകത്തി൯ പ്രകാശം യ്യേ 

സനാധസ്റ്രപും സത്യവും താ൯ ജീവനും--- 

9 (ലോം 

അശുദ്ധിയെ കണ്ടിട്ടു നികീടുവാ൯- 
ലോകത്ത।൯ (പ്രകാശം യ്യ 

വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച ഗുണം ചെയ്യാ൯.- 

മ] [ലോം 

ഈ ദിനകാശ്വാസമായ്വന്നവ൯ ആ... 
ലോകത്തിന് പ്രകാശം യ്യ 

ഇര ഫീനക്കു മഫത്വം തന്നവന് ആ 

0 [ലോം 

ഥാ മരണുനിഴഥി൯ താഴ്ചരയില്-_ 
ലോകത്തിൻ പ്രകാശം യശ 

നീ പെളിച്ചം കാണും ഉയിത്തവനിര-__ 

റ [്ലോം 

വല്ലോ ലോകഷ്ഞാനിയും സത്വം കണ്ടോ 
ലോകത്തിനു പ്രകാശം യ്യ 

ഏല്ലാവരും വൃത്കായ് പോയില്ലയോ ? 
[ലോം 

തിം, [ത്തു 
ക.ണ്കാണുന്ന സൂഷ്യൂസപേോല് ഏല്ലാട- 

ലോകത്തിന് (കാശം യേഗ്ഗ 
ത൯ വചനത്താല് എല്ലാ ജാതികരയക്കും- 

സത്യാ നന്ദാ 

൭ ലോക് 

ഈ സൂഷ്യൂ൯ അസ്മമിക്കുംമു൯ വരുവി൯--- 
ലോകത്തി൯ പ്രകാശം യേ 

ശ്രീയേശുപിന്നു ഫൃദയം തുറപ്പീ൯---ലോക് 
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ഗൃണഥോഷം 

ആനന്ദഭൈരവി---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ടേ പാപീ 

സ്ഥ ലമുണ്ടാഫാ 
വന്നു പ്രവേശിക്ക വേഗത്തിത 

ദൈവകുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്മു 
ദേവദേപനപ്പമേയ൯ 

ജിപദേവനാക്ുഥീശ൯ 
മംഗലഗൃഫെ വലരെ. ഇനിയും 

ച രണങ്ങറം 

സ്നോത്രഗീത വാദ്യ ഘോഷക്കാ൯ 
ക്രിസ്തകുവി൯ മുന്പില് 
ഒത്തെൊറുരുമിചാത്തിട്ടന്നഫൊ 
 ഉത്തമശാലേം വൃരത്തില് 
നിത്ൃവും വസിചീട്ടവാ൯ 
കത്തനാം ക്രിസ്പേശു വിളിക്കുന്നു 
ഫേ പാപീ ശീഘ്രം പാ ഇനി 

നാമെ നാമെ ഏന്നു വെ.ക്കാതെ 
വേഗം വരിക 

നാമുകശം ചൂരുക്കമല്ലയോ 

ആമു.കമെ ക്കൊണ്ടു ശീഘ്ം 
ശാല നിറഞ്ഞിട്ടന്നു നീ 
ചേലോടെ വന്നു ചേന്നു സ... 
ന്തോഷമായിരുന്നിടാമെ_ ഇനി 

വരിക പാപത്തോടെ നീയും 
സ്സ്റേഫത്തി൯ വാതില് 

തുറന്നു തന്നെ കിടക്കുന്നു 

വുരുക്ഷാരം വന്നു ശാല 
ന്വറഞ്ഞു നിറഞ്ഞീടുന്നു 
വരിക സംശയം വേണ്ടു 
വരിക വേഗം വരിക__ 

സ്നേഫവാത്രം സ്വാതന്ര്രൃമത്രെ 
വന്നു കുടിക്ക 

സ്റ്റേഹിതാ കടന്നുവരിക. 
ഭാഗ്യസന്തോഷാദികള ല് 
ഏണ്ണുമാം സ്വശ്ലൂത്തില് നിത്യം 
ദറഫവും ഖേദവുമില്ല 
വേഗമായ്ക്കരിക നീഷും-_ 
ത്രയ്യും മധുരസ്വരമായ് 
ആ സ്സറേഫവിളി_ 

ഇനി 

ഇനി 

1917 

ചത്തമങ്ങുയന്ന കക്കുന്ന 

ഉത്തമദമൈവട്ടതരും 

കത്തനും വിളിച്ചിടുന്നു 
ചിത്തത്തിരു സംശയം വേണ്ടാ 

ബുദ്ധിയോടാലോചിക്ക നീ ഇനി 

ഇബ്ല സ്ഥലമെന്നു കേട്ടിട്ടും 
രാത്രൌ ക്തകു 
മെളവെ പ്ടിടും സമയെ 
ചൊല്ലുവാ൯ പണ്ടി ഖേദത്തെ 
വാതിലിനു വൃറത്തായൂീന്നറാല് 
നല്ല സമയം ഇത്നെ ലാഭമാകി 
വാ വരിക ഇനി 

ഹിന്തുസ്താ൯--ആദിതാളം 

പല്ലപി 

ആശ്രയമെന്തയ്യോ 
നിനകെ൯ സഫോദരാ__ഏവം 
വിശ്രമിചീടുന്നു നീ. 
യി ഉക്കമെന്നിയെ 

ഫ്വരണങഞ്മറം 

മുതൃവശരാഷ്മപിക്കു.. 
ന്നെത്ര മത്ൃന്മേ- അതി൯ 
വത്തമാനം കാതുകളില് 
ഏൂത്തീടുന്നില്ലേ__ 

തന്ത തള്ള മു സ്ധപാമരരും 

ബന്ധുവായോരും--വേല൪ 

ഫന്ത പേയി നിനക്കു 
ചിന്തയില്ലലേഠ__ ആശ്ര 

നാളെ നാമെ എന്നു ചൊല്ലി 
കാലം പോക്കാതെ__അയ്യോ 
നാളെ വന്നീടുന്നതെന്തെ_ 
ന്നാരറിയുന്നു-_ ആശ്ര 

ഭുതൂൂപി൯ മുഖത്തു നേരെ 
ഹത്തീട്ടം നീയും__അയ്യോ 
അത്തരുനെത്തി ല് ബലങ്ങഠം 
കെട്ടപോയീട്ടം_ ആശ്ര 

ഏന്തു ബലം കഞണ്ടിരിക്കു_ 
ന്നാദിഭൂതങ്ങഥം__ഏല്ലാം 
വെന്തഴിയും നാഴകയില് 
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൭ കത്തനേശു ത൯ അരുമ. കരുത്തായ്_ഗ്രഫിഷിടെണം കേ 
ടൂതിനെ നീയും---അയ്യയോ ഇഫത്തി൯. മനുദൂരിതമതിനാല് വന്നു 
എൃത്രനാര തൃജിച്ച നട. മരത്തില് പരമസുതനേശു മരിച്ചു 
ന്നീടുമീപഠ്റ്ം-- ആശ്ര വരുത്തി-ഗുണമഖിലക്കുമവ൯ മൂന്നാം 

ന ഇിത്ഷ്യുട്ച്്ല! ദിനത്തില് തിരിച്ചയിത്താ൯കരുത്തന്് 

നിന്നെ നോക്ടന്നു-_അവ൯ 4 വരിതാ-പം പ്ണ്ടുഴന്നിടും 
തന്നുടെ പൊന് കൈ.കഠം മനു നിഖില ഫ്ൃദയങ്ങശക്കും 
നീട്ടീടുന്നു നിനക്കായ് ആശ്ര അമുതാം_ദേവസുതനേശു 

1അ നുതാ- പാരരമതു തുറന്നുട൯ 

ദുരിതാഴി യിലൂഴലും മനുജകര ത൯ 
അകതാ_രലിഞ്ഞതിലൂടെ ക്ടത്തുവാ 
നിജതാ-തനോടപിധാ-ബഷ്രധാ- 

൫8 നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനൊരുങ്ങി 

നിന്നീടുന്നേ ഠരു__നി൯. 
ചൊന്നു രക്ഷാനായക്കല് 

വന്നു ചേരുക---- ആശ്ര 

[ററിം ജെം അന്ത്രയോ 
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മദ്ധ്ൃയമാവതി---ആദിതാളം 
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യേശുവെപ്പ്പോലാവ നിനി 

പല്ലപി എന്നമട്ട് 

വരണം അരികെപ്രിയ ! തരണം 
അമ്പോടട തവ. ശ്രവണം 

ഖണ്ഡങ്ങള് 

1 ഉള്ളടഞ്ഞുപോകും മുമ്പെ 

അനുപല്ലപി ഉ ഒഭതില്ലെന്നാകും മുമ്പെ 

മരണം_സകല മനുജവരന്മാക്കും രാ റി 

പരണം_അതിനൊരു തടവില്ലെന്നു നീ നി ഒരുങ്ങിക്കൊശക ഇന്നെ 

സ്കരണം-ചെയ്ണുഖില മനുജമല 8 പവേണങ്ടയിതെന്നാകും മുമ്പെ 
ഫരണം.- തവരമണംതോണം---- വര വേണ്ടതിലലെന്നാക്കും മുമ്പെ 

തികഞ്ങിടം മുമ്പ 
ചചരണങ്ങറം ആണ്ടു തികഞ്ഞിട്ും മു 

നീ ക. 
1 പ്രിയനെ. ഭൂജീവ൯ നിത്യമോ ഠ് ഒരുത്ഭിക്കൊക ഇന്നെ 

അതാല് സകലം വെടിഞ്ഞു നിന്െറ | 3 കാലമിലെന്നാകും മുമ്പ 

പ്രിയനെ-തേടീടുകെ ശീദ്രം കോലമിതു മാറും മുമ്പെ 

നരനെ_ തവ ഫ്ൃദയമതിനെ തുറ [രിച കാലി ഒ കിപ്പോകും മുമ്പെ 

പരനെ._അറിഞ്ഞിടു;തെ നിണം ചൊ. നീ ഒരുങ്ങിക്കെോക ഇന്നെ 

തവനെ_ അവനമലനവന്൯ നിനക്കു . 
4. അക്കരകഠം കാണും മുമ്പെ 

ധവനെ.- ദേവസുതനെ ഇതു നേര---വ പം പിടീട്ടം ഡു 

9) നിനക്കായ്- ത൯ ജീവ൯ തന്നോനെ തക്മമെല്ലാം തീരും മുമ്പെ 

അകമലരതില് വിരപൊട്ടു നീ ഒരുങ്ങിക്കൊഗക ഇന്നെ 

നിനെകാ_തിരുന്ന ടാമോ ചൊൽ 

നമി ക്ക-പരമഗുരു ത൯ പഭമതു 

ഗണി കാ-തൊരു തിലസമമപമാനം 

ഗമിക്ക_മലവൃരമതില്നിന്നു ജവം 

ധരിക_ഇതു മക്കാ. തിരിക്ക--- വര 

5 ആശയില്ലെന്നാകും മുമ്പെ 

ശ്വാസമടഞ്ഞീടും മുമ്പെ 
ആ ശവം പോലാക്ങം മുമ്പ 

നീ ഒരുക്ങിക്കൊഠംക ഇന്നെ 

പ 

ടു സമസ്ധം-പരിശോധിഒ ക്ണെം 1. അനുതാപാരരം  അന്നതാവത്തിറ്െ 

അതിത പരമഗുണമതിനെ വാതിതം 



ഗൃണദഥോക്കം 

പുന്നാഗവരാളി__ആദിതാളം 

പളൂപി 

ദേവ ദേവ ശ്രേഷ്ട സേവ 

ചെയ്യതിന്നു നാം ലഭിച്ച 
ഭുഗ്യം സത്യ ഭാഗ്യമേ ] 

അനുപപച്ലപി 

ജീപകാലം ഏന്നും നമ്മ 

ചെഴ്യീടേണം ദൈവ സേവകം_ ദേ 

ചരണങ്ങഥം 

റ] സംഖ്യയററ വാനട്ടത൪ 
സവ്യജീവ സൃക്യ്ടിയും 

ശങ്കയെന്പയ സേവിക്കുന്നു 
സത്യ ഏകദൈവത്തെ സദാ---ദേവ 

2 നമ്മെ ദൈവം നിമ്മിചിങ്ങു 
നാം തന്നെ ആരാധിപ്പാ൯ 

നന്മ ഏന്നും നല്ലന്നിങ്ങു 
നാം സ്തൂതിച്ചുസേവിപ്പാ൯-സദാ- ദേ 

3 ഏകചിത്തത്തേട്ടേ മാ ത്രി- 
യേകനോടപവേക്ഷിചചാല് 
ഏകും ആശീവ്യാദം സത്വ. 
ഏക ദൈവമഃ;ം യഫോവ.-താ൯-ദേ 

4 സ്വദഗ്ഗലോക൪ ഒന്നുചേന്ര 
വാഴ്ക്രി വന്ദിഛീടുന്നു 
സ്വഗ്റരാജ്യവുര്രര നാമും 
അവ്വിധം വന്ദിക്കെണെം-സദാ-_- ദേ 

$ ഏക ചിത്തം താഴ്ച സ്നേഹം 
ഏവരും ധരിക്കെണം 
യോ?ഗാക്ൂടി ദൈവത്തെ ആ. 
രാധിക്കേണം നീതിയായ്_സദാ_ ദേ 

സ്വഗ്ലത്തിങ.ലെന്നപോചെ 
പാരിതില് ദൈവഹിതം 
തക്മെന്നിയെ നടപ്പാ൯ 
സംഗതി വരുത്തീടേണം_നാം__ ദേ 

7 കത്തുവാരത്തില് വിശേഷ 
യോഗം ക്രടും നാഠംക.ളില് 
കത്തുകത്താവി൯ തൃപ്പാദം 
കത്തു വന്ദിഷീടണം- നമ്മഠം__. ഉദ 

യോഗംക്രടി പ്രാത്ഥിചിടാ൯ 
ആജത്ത തന്ന കത്തയന 
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979 
ചെഞ്ചുരുട്ടി---ഏ്കതാളം 

പപ്പപി 

കൂപാദിനം വേഗമിതാ 
പോയിടുന്നേ-അയ്യോ 
കോപടിനം വേഗം അണെഞ്ഞിട്ടുന്നേ 

ചരണങ്ങറം 

1 നി൯ ദൈവവുമായിന്നു 
നിരന്നുകെ്ക എന്നു 
സ്നറേഫമോടതാ ഞങ്ങ 

ക്ഷണ്ടിചിടുന്നേ__ കപ 

9 കേശക്ക പാപി ഇന്നേരം 
രക്ഷകന്നുടെ സ്വരം 
കൈക്കൊള്ള മേവരെയ്യും 
ഭേദം എന്നിയെ-- കൂപാ 

3 നിത്യമാം വേരപാട്ട 
വന്നീട്ടം മുന്നമേ 
സത്യമാം രക്ഷ്ഥവഷഴി 
തേടി ഓട്ട ക കൃപാ 

380 
മഫാരാഫ്യിം---- ഏകതാളം 

രക്ഷിതാവിനെ കാ_ങ്ക പാചിീ ! 
നിന്െറ-പേകല്ലയോ-്രൂശിന്മേല്_ തു ങ്ങു. 

ശു (ന്നു 
കാൽവറി _മലമേത_നോക്കു ൨] 
കാല് ക്രം.ചേന്നിതാ- ആണ്ടിമേല്തുഞ്ങുന്നു 

ചി 
ക്വ! 

ധ്യാനപി -ഠമതില്.- കയറി 
ഉഭ്ളിലെ- കണ്ണ ക.ഠം_ കരണ്ടു നീ_കാണുക 

പാപത്തില് ജീപിക്ക_ ന്നപനേ 
നിനെറവപേ_ക്ലയോ_ തൂങ്ങുന്നി_ രഛ്ചക൯ 

ടി 
തള്ള ക നിന്െറ പാപമെല്ലാം 
കള്ളഭമ_തും നി നയ്യ്യേണ്ടാ നിന്നുള്ളില് വീ) 

ഉള്ളം നി മുഴുവന് തുറന്നു 
തള്ളയാ-മേശുവി൯.-കയ്യിചേ_ ല്ലിക്കന. ് 

ക്് 

ച്് 
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ക്ഷണനം 

ഇംഗ്ലിഷ്--മുറിയടന്ത 

വന്നു കേഃപ്പി൯ സ്നേഹിതരേ ! 
ദൈവത്തിനെഠ വചനം 
ഇന്നു ഞങ്ങഴം ഘോഷ്കിക്കുന്ന 
രക്ഷ്യി൯ വിളംബരം 

ചരണദധം 

നാശവപ ത്രരായവക്കു 

രക്ക്മയി൯ നല്ഭ്ലതിനെ 
ചേശിടടവാ൯ ഞങ്ങ വന്നു 
യേശുവിന്െറ നാമത്തില് വന്നു 

കേട്ടുകൊഠംവി൯ കേട്ടുകൊശവിന 
ദിപ്ൃട്ടതുസാദരം 
കേട്ടു നിങ്ങ വിശ്വസിച്ച 

കൊധവി൯ എന്നാല് ജീപിക്കും__ വ 

ലോകമെല്ലാം ലാഭമാക്കി 
ദേഫിയെ കെട്ടുക്കുകില് 
ശോകമല്ലാതെന്തു ലാഭം 
ഉണ്ടു ചഭൃയമാകുവാ൯--- വന്നു 

സ്വന്ത രക്ഷ തേടിടാതെ 
ഹന്ത ജീവിചിടുകില് 
ഏുന്തരിഷരായ് ഭവിക്കും 
അന്ത്യവിധിനാഭികര-_ വന്നു 

ഇത്ര വല്യ ഇത്ര പലു 
രക്ഷയെ നിഷ്ഷേധിച്ചാല് 
കത്ത൯ പിധി ചൊല്ലുംനാമി- 
ചെങ്ങിനെ ഒഴി ഞ്ഞുപോം--- വന്നു 

ഇക്ഷണെത്തില് ഇക്ഷണെൌത്തില് 
രക്ഷകനെറ പാദത്തില് 
പക്ഷമോടണഞ്ഞുവന്നു 
രക്ഷ പ്രാപിച്ട്ടവി൯- വന്നു 

382 

പല്ലപി 
സ്നേഫിതധ്മാരേ ! വരുവി൯ 
സ്നേഫമാം വിരുന്നിലേക്കു 
മസ്സഫമായ ഭക്ഷണവും 
ദാഫം തീച്ചാ൯ ജലവുമുട്ടേ 

ചരണങ്ങം 

ഉണ്ടു നിങ്ങഗക്കൊരു വിരു_ 
ന്നാദി നാഥ൯ താനൊരു കീ. 
ട്ടണ്ടു നിങ്ങഗംക്കാവശ്യമായ് 
കണ്ട സവ്വവയം ത൯ പക്കല് യസ്ലു 

യേശുവിന് ശബ്ദം നിൻ കാതില് 
ല്ീവനാദമായി മുഴങ്ങേ 
ലേശവും താമസിയാതെ 
യേശു പാദേ ചേന്നിടുക-- സ്നേ 

കാൽവറി മലമുകളില് 
പാപിയാം നിന്നെ രക്ഷിപ്പാ൯ 
ദേഫത്തില് താനേററമറി_ 
വഞ്ചും കാടി വിമിചീടുന്നാന്-സ്തേ 

നിന്നെ കണ്ടിട്ടള്ളരുകി 
കത്ത൯ കണ്ണീ൪ പത്തീടുന്നേ 
നിന്നെ നേടാ൯ പാപി! പാപി 
ജീവ൯ വെചതേത്തുകൊണ്ടു.-സ്ലേ 

വെള്ളി പൊന് വിലമതിയാ 
യേശുവിന്െെറ ജീവരക്തം 

'_കള്ളമെന്നു തള്ളാതെ നിന് 
ഉള്ളം ശുദ്ധിയാകീടടവാ൯--- സ്നേ 

383 
കണ്ണികള് 

1 വന്നിടി൯ പാവികളേ.! 
യേശുക്രിസ്മവി൯ പാദത്തിജ-ല് 
വരുവി൯-വരുവിന൯_വരുവി൯ 

ഇപ്പ്യോഠം വാങ്ങദുവി൯ പാപക്ഷമ 

പാപത്തെകുണ്ടുണെന്നു 
ഉടന് ദുഃഖിക്കും പാപി കശക്കു 
വുണ്യയ-മായ-രക്തത്തിനാല് 

പാപക്ഷമ ലഭിക്കും 



3 കാത്വറി മലയിന്േല് 
ഉള്ള കുരിശില് യേശുപിനെ 
നോകീ൯_ നോകീ൯_നോകീ൯ 
ഇപ്പോ പാപിയെ നിനക്കായി 

44 പഞ്ചാറിവുകമെ 
കത്ത൯ അഞ്ചാതെയററതേ?റക 
പഞ്ച. പാവി_യായ 
നീചന്. നിനക്കുംക്രടെയല്ലോ 

5 കാലതാമസമെന്തേ 
യേശു കത്തനന്െറ മാവ്വിടത്തില് 
വരുവി൯_ വരുപി൯_വരുവി൯ 
അപ്പോ_ശോകമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോം 

884 
തോടി---ചെമ്പട 

പല്ലപി 

പാപീ ! പരന്നരികില് പരിക നീ 
നിന്െറ ഭൂരിതമകറടുമവ൯_പാപീ__ 

അനുപല്ലപി 
ദീനരില് മനസ്സലിപുടയവനാഥിപനെ 
കണ്ടു കേണു പിഴ താണു പറഞ്ഞീടുക_ 

ചരണഞങ്മറം 

1 മഹത്വസിംഫാസനത്തെ 
വെടിഞ്ഞു നി൯പേക്കു 
ബഫ്ുത്വസേനകളുടെ 
സ്മൃതി കശ മറന്നു 

ഇഫത്തില് നരവടിപു 
ധരിചെളിയോനായ് 
മഹത്വം നിനക്കുവരുത്തു_ 

വതിന്നിതു നിനച്ച__പാ 

2 തല ചായിച്ചിടടപതി_ 
ന്നിടം കിടയാതെ 
അലഞ്ഞു നിന്നുടെ പാപ 
വലയറുപ്പാനായ് 
വലിയ ദൈവം നിന്നോടു 
ബലമായ്യാദിചീടുന്ന_ 
തലിപുകൊണ്ടലയോ നിഷ 
മലിനത നീിക്കമപ൪൯__. 

പഷ്സ അലഞ്ഞു വഴിവെടിഞ്ഞു 
നടന്നുലഞ്ഞോരേോ_ 
ടണഞ്ഞു വരുവതിന്നു 
പറഞ്ഞു പൈകാതെ 

നിറഞ്ഞ കരുണയൊട്ടേ 
പഠഞ്ഞീടുന്നിപ്പോഴ്് നീ 
മറഞ്ഞിടാതോടി പാ നി൯ 
നിറഞ്ഞ പാപമകററഠും__ 

പെരിയ പാടുകമഥേററു 
കരുണഞഞയെക്കാടി 
തിരുനിണം ചൊരിഞ്ഞു 
നിന്നുടെ ക്ടം പിടി 
അരികില് വരുന്നവരെ. 

യണുപ്പാ൯ു തക്കരം നീടി 
മരുവുന്നോരഖിലേശ. 
ന്നരികില് വാ തിന്മ പിട്ട___ 

എളിയവരോട്ട് തിരു_ 
കരുണകാഠം തോന്നി 
തെളിയിച്ചു വിശുദ്ധ വഴി_ 
യിന്നുപദേശം 

കളിയലിന്നിതു നിനെറ 
മനതളിരിത പതികി_ 

ലഴിയാ ഭാഗ്യം ലഭിക്ക_ 

മതിന്നു സംശയമില__ 

385 
ആനന്ദഭൈരവി_.ആദിതാളം 

പല്പപി 
ഫാ ! ഇതറിക മര്യാ 

അനുപകള്കുവി 

ഈ ചോകം പാഴ്ചോകം 

പേലോകം മാ ശത്രു 

ചരണങ്ങറം 
മോദം ജഗത്സിലില്ലെ__ ഉ ഒടില് 
ബാധറുറമെബഹു-ശോധനകളുമിത്ങു 
നാഥം ഭജിക നല്ല-_എങ്കില് [ഭജില് 
ഖേദം പഠന്നു വുഷ്ട- മോദം ഉദിക്കും ഉ_ 
വേദാന്തം ഖേദാന്തം_ബോധാന്തം ചൊ 

ലുന്നിതു 
മോക്ഷം ജഗത്തിലില്ലെ__ എങ്ങും 
സ്പൂക്ഷിചല് ഇതു ഭക്ത ആക്ഷേപി_ 

ടന്ന വാല്യു 
കറുഠക്ഷ ഇതില് അരുതേ ഇങ്ങു 
രാക്ഷസനായ ചേ ധി൯ വാഴ്പ്രബലം 

തന്നേ 
ഇക്ഷോണ്ടി നക്ഷത്രം_വ്വക്ഷാദികഠം പു 

കയ 
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9 പലീടും ജഗത്തിലിലെ_ഇതു [മേലെ 
കുടല്ലാതെന്തു ? നാട്ട_നേടിക്കൊള്ള ക. 
മോടി നടിചീടലെ_ ഇതില് 
കോടി വനമുഗങ്ങഗം_ഓടിനടന്നിടടന്നേ 
വേടിയാല് വാടിയാല് കൂടിയാല് കേടു 

വരും 

4 നേടി നശിച്ചു പര൪-ലേഠക [ലങ്ങഠം 
മോടിധനം സുഖങ്ങഗ_ വിട്ടുപണും നി 
വടി നശിച്ചു പല൪.-ചതി-[തനത്രത്താത 
വോട്ട പിശാച്ച ചെയു- കോടി മായാ. 
നേടിക്കൊഗ ദൈവകൃപ_തേടിക്കൊഠം 

ഇന്നു ത3ന്൬ന- 

൭ കണ്ടു നിനയ്ക്കു നെഞ്ചേ- കണ്ണാല് 
കണ്ടതെല്ലാം അനിത്യം കാണാത്തതെ. 

ന്നും നിത്യം 

കണ്ടുവരിക നെഞ്ചേ_ ഉള്ളിത [പാദം 
ഇണ്ടതക്രട:തെ താണു_-കൊണ്ടുക്രിസ്പേശു 
മണ്ടിക്കൊഠര യേശുരക്ഷ.-തെണ്ടിക്കൊഠം 

മോക്കാഭാഗ്യ:--- 

86 
കമാശ്---ആദിതാളം 

പല്പി 
൦... 

വാ വരിക്കേള മുമ്പില് അതിവിരപൊടു 
വാ വരികേശു മുമ്പിൽ 

അനുപല്ലവി 
പാപമാം ഭാരത്താത_പാരം തളന്നോനേ 

പാപവിമോചനം പാരാതെ പ്രാപിപ്പാ൯ 

ചചരണെഞ്ങാം 

മുററും വിശ്വാസം മതി-മുക്തി ലഭിപ്പാ൯ 
ചററും താമസികൊലാ 

മറെറാരു നാമം-ഇലലെ രക്ഷഷ്ക്രായ് പഴ 

തറെറാരു വേടവും-തെറെറന്ന്പെ ചൊല്ല.- 

മ യാത-_-വാ 
മായ മോഫാദികളഠല്_വലയുന്നോനേ 
കാഠായനാശം വരുംമു൯ 

നായകനാമേശു-ത൯ു തിരുപാദം നീ 
മായമെന്ന്യെഭജ- രക്ഷനേടാ൯അതാല്വാ 

3 
ദുക്പ്രപഞ്ചത്തില് നീ. നക്കപ്പെടാതെ 
ഇജ്ളരാജ്യം പ്രാപിക്ക 
കഷ്ടം പിധിനാം അ.രിക്ടപ്പെടായ്യാ൯നി 
സക്ജമാം വേദത്തില് ഇര്യപ്പടിയുടനെ- വാ 

1217127101 

387 
മോഹനാ---തിശ്രാ 

[യായി 
പാപി ഓടി വാ_-ഈശ൯സ്ഥിപചെ_രക്കമ_ 
വാപി ഓടി വാ ഈശ൯ സ്ഥിപ 

. ചരനണ്ങറം 

[ര ഈലോകം അതി൯ മോഹവും 

തീരെയൊഴിയുമെന്നറിഞ്ഞുട൯-.പാപീ! 

ഉ മായ്വ്രപഞ്ചത്തില് കാണും 
മായമൂലം മയങ്ങിടാതെ പാ പാപീ 

9 വാനത്തി൯ കീഴ്ച ഒമതെലാാം 
മാ നാശത്തില് പെളീടുംമുന്നമെ-_പാപീ 

4 ന്യായവിധി നാളില് അതി- 
ഫഷോരശിക്ഷാവിധിഒഴിഞ്ഞിടാ൯--പഠ 

5 പാവഹാരിയാകുടമേശു 
ശാപമോറു മരൃരക്ഷ നേടാ൯--- വാ 

 ശാശ്വതമാം ഭാഗ്യഭമകാ൯ 

ശാപഫരന൯ ക്ഷണിക്കുന്നിന്നേരം---പവാ 

7 ദാനമാകും നിതൃജിവ൯ 
താമസത്താത നങ്ടപ്പെടുത്താതെ- പാപീ 
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കാപ്പി---ആദിതാളം 

പ ചവി 

യേശു അരികില്_വരുവി൯ വരുവി൯ 

ച്ചരണങ്ങഥം 

യേശു അരി ദില്. വരുവി൯ വരുവി൯ 

നാശപാതയെവവിടടിക്ഷണം പിന്തിരിവി൯ 

സംശയം ലേശവും വേണ്ടാ വരുവി൯ 

ആശു നിന്നെ കൈകൊള്ളവാ൯ 
ഒരുങ്ങി കാത്തേനില്ലകന്നു--- 

മൂ 

യേശു അരികില്. പരുവി൯ വരുവിന് [2൦ 

സവ്യംസൊജമ്പംസ്യേഹമാന്നത൯വി ളികേ 

സത്യമാം വചനം-എ്കല് വരുവി൯ 

വരുന്നോനെ തളളൂകയി- 
ല്ലൊരുകാലത്തും ആയതാല്-- 

യേശു 

യേശു 



ക്ഷണനം 

യ് 
യേശു അരികില് വരുവിന് വരുവി൯ 

പാപംമോചിക്കും കൃവയോടെകൈക്കൊള്ളും 

ശരണംഅവനിരല്- മു ത്രംവെക്കപി൯ [താ൯ 

മരണംവരെയും നിന്നെ 
പരിചിത കാത്തിടുമവ൯ം 

389 ി 
ആനന്ദഭൈരവി--തിശ്രാ' 

[| 
എന്നരി കിത വന്നു വിശ്രമിചീടുക 
ഏന്നേശുവി൯ മൊഴി കേട്ടഫോ ഞാ൯ 
ക്ഷീണം ുഃഖിത൯ം വലഞ്ഞവനുമായി 
അന്നേരം തന്നരികില് അ ണൌൈഞ്ഞു. ഉട 
ആനന്ദം വിശ്രമം നല്ലി യേശു 

കു 
സെരജന്യമായുരും ജീവവെള്ളം എന്നു 
ശാന്തമായ് യേശുത൯ വിളി കേട്ട 
പൈദാഹം തീന്ര ജീപിചിടുന്നെന്നാത്മം 
വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു ഞാ൯ അവനി ത. ഉട൯ 
ീവ൯ ശക്തിയതും നല്ലി യേശു 

ലോകത്തി൯വെളിചംഞാനെന്നേശുചൊന്ന 
വാക്യമതും കേട്ട നോക്കിയെ ഞാ൯ൂ 

ശോകം നീങ്ങി സ്മൂയ്യശോഭയാലെന് മാര് 
സഞ്ചരിചീടുന്നു മോദമായ് ഞാ൯_ ഉടന് 
ഭീവവെമിച്ചവും നല്ലി യേശു 

390 

രാഗം-_ഇംഗ്ലീഷ” 

1 ഞാനിതാ വാതിലും നിന്നു 
മുട്ടിവിളിക്കുന്നു കേഠം 
എന്റെറ പ്രയേ എന്പെറ പ്രാവേ 
എനിക്ക നീ തുറക 

ഉ എന്റെറ ശിരസ്സഠകെയിതാ 
മഞ്ഞി നാര നനഞ്ഞല്ലെ 
എന്നെറ പ്രിയേ എന്നെറ പ്രാപേ 
ഏറിക്കു ഹി തുറക്ക 

൬ രാത്രിയിലെ തുള്ജിയലൈ൯ 
രോമമെല്ലാം നനഞ്ഞു 

മാര്രയും താമസിയാതെ 

എനിക്കു നീ തുറക്ക 

ഥു 

2 391 
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എന്റെറ ശബ്ദം കേട്ട വാതിലിന്നു 
തുറന്നാകില് ഞാ൯ 
നിനെറ ക്രടെ വന്നു വന്തി. 
ഭേറജനം കഴിച്ചിടാം 

ആണിയതല്േ തുഉഞ്ഞ എന്മെറ 
വാണിയാല് ഞാ൯ മുട്ടുന്നു 
കാണിപോല്ും താമസിയാ- 
തെനിക്കു നി തുറക്ക 

പാദമാകെ ചോരകൊണ്ടു 
ഫി നമായി നോക്കുക 
ഖേദമായെന് നില കണ്ടു 
വേഗമിന്നു തുറക്ക 

മുട്ടി മൂട്ടി നില്ലതാരെ൯ 
രക്ഷകാ നീ തന്നെയോ 
ഒട്ടുമിതറിഞ്ഞിലാ ഈ 
ദുഷുനെമരെെറ ദൈപവമ 

(പ്രിയനേ ഞാനുറങ്ങുമ്പോട്ം 
നിസ്െറ ശബ്ദം കേട്ടിതാ 
ഡ്രേമമോടെ വന്നു നീയെ൯ 
ള്ളില് വാസം ചെയ്യുക. 

ഏന്നില് വാസം ചെയ്തു, യേശു 
മുന്നനേ നിയെന്നുമേ 
ക്രേന്െറ ഹൃദയമിതാ നി൯ 
പള്ജിയാകി തീക്കുകം 

രാഗം---ഇംഗ്ലീഷ് 

ദേവക്ുഞ്ഞാട ക 
മേശുദേവനിമന്നരം-_നിന്നെ 
മാകൃപയോടുവിളി. 
൧ിടുന്നു കേഠ വാപു 

ഭാരവാഹി വന്നീട്ട. 

കിന്നേശുവി൯ ചാരേ_പാപ 
ഭറുരമെല്ലാം നീകി _ 
ടരാമെന്നേശു ചൊല്ലുന്ന 

ദാഫമുള്ള മത്യരേ 
വന്നാശു കുടിപ്പി൯---യേശു 
ജിവജലം ദാനമായി 
തന്ന്ട്ടമേ വാ 

ഫാ കുരുടാ തപ്പി പന്നീ_ 
ടേ ശുവി൯ മുമ്പര__നീന്റെറ 

മാ കുരുടങ്ങാകെ നീകി 

കാച്ച് നതമ്കും താ൯ 
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൭ നഗ്നനാകിലും മടിയാ. 

തോടിവാ ചാരേ__വെണ്ട 
പ്രധൂധാരിയാകി 
യേശു ലജ, നീകീടും 

1111 

൫ ഒന്നുമില്ലാതല്ലോടു 
വന്നിട്ടകെന്നാല്__യേശു 
അലജ്ലലെല്ലാം നീക്കി 
നിന്നെ ധന്യനാകീടും 

റ് ഭാധൃവാനാം ദൈവ. 

ക്ുമാര൯ വിളിക്കുന്നു-_നി 
ഭാഗ്യവാനാം നിന്നെ 
ഡ്േശു ഭാഗ്യവാനാകാ൯ 

8 പാവകുററം പാപശിക്ഷ 

വാപശക്തിയും-_നീകി 
ശാപമോക്ഷം നല്ലി 
യേശു ആശ്വാസമേകും 

210. 8217 

9 പാപവരിഫാരാത്ഥമ.- 
ങ്ങേശു മരിച്ച--- സവയ 
പാവവും താ൯ ത൯ 
ശിരസ്സിലേററി ഒഴിച്ചു 

10 മേറിസൃതനേശു നിന്െറ 
ജിവപാലക൯--പ൯ കൂ- 

ശേഠി മരിച്ചായവ൯ 

നി൯ ജിീപനെ നേടി 

. ആകയാല് നി ആയവന്നു 
സാനന്ദം പാടി__-തനെറ 
മാ മഫിമയെ പുക 
സേപ്വ ചെയ്യയെണാ 

11 

12 ലോക്വാവത്തെ ചുമന്ന 
ദൈവക്കുഞ്ഞാടേ ---സവ്വ 

കാലവും വുകട്ട നി൩_ 
ക്ാകണമാമ്മേ൯ം 

111 8901 ട്വ 
പരിശുഭ്ധാത്മാവു 
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ആദിതാളം 

പാല്പപി 

വീശുക ദൈപാത്മാവേ 
സ്വറ്റീയമാം ആവിയെ വീശണമേ 
മേശുവി൯ രക്തത്താല് ദാസന്മാ_ 
ക്വകാശമായ്യീന്നവനേ 

ചരണങ്ങറം 

ദൈവത്തിന് തോടത്തിമന്മല് _വീശീടുക 
ലാവണ്വനാദമോടെ 
ജീപനെറ വൃക്ഷങ്ങം പ്ൃത്തു കായ്ക്്യുവാ൯ 
ദൈവത്തി൯ പുകഴ്ട്യ്യ്ായ് 

കു 

ഉസ്റൂഫത്തി൯ പാലകനേ നി൯ കാററിനാല് 
മസ്സഹാഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കെ 
ഇഹം നിൽ ശികഷ്ഷൃയരില് യേശുനാമത്തി൯ 
മഹത്വം കണ്ടീട്ടവാ൯ 

വ 
സ്ഥിരസമാധാനപ്പം സമുദത്തി൯ 
തിരപോൽല് വദ്ധിചീടും 
കരപ്രദേശങ്ങഗാ ദാസർ വിട്ടെന്നും 

ആഴത്തില് വാസം ചെയ്യല് 

3 
കാററിനെറ ചിറകിന്മദേല് സുഗന്ധങ്ങഗ്ര 
നാട്ടില് ,പരന്നീട്ടമ്പോഠം 
പാട്ടിലും വാകിലും ജിവവാസന 
പൊങ്ങുവാ൯ നല്ലേണമേ 

൭ 
സാത്താനെറ പ്യാജങ്ങളെ. അദനകര്. 

ക്ുഞ്ഞാടിനാല് ജയിക്കുവാ൯ 

നാട്ടിലും കാട്ടിലും ദാസരെ സത്യ 

സാക്ഷി ക ആകിടുക 

6 

ചാവിനെറ ലുത്രമാരെ നി൯ 

ശ്വാസത്താല് ജിപിപ്പിചണത്തുകെ 
ദൈവത്തിന്൯-രാജ്യവും നീതിയും സത്ചൃ 

സേവയും തേഴീിട്ടവാ൯ 



പരിശുദ്ധാത്മാവ്” 908 

റ് 
ഭയശുവി൯ വചനവും ത൯ വിശുഭ്ധ 
കൂശിന്െറ രഫസ്ൃവും 
പവിശ്വസിച്ചെവനും ഉള്ളില് ഉടനെ 
പിശ്രാമം കണ്ടെത്തുവാ൯ 

൫ 
വവശുക ഭൂൂവിലെങ്ങും വരണ്ടതാം 
ക്ലേശപ്രദേശത്തിലും ) 
നാശത്തി൯ പാശങ്ങലൊക്കെ നീങ്ങി 
ഒദൈവാശിസ്സ്റ വാഴ്ംവരെം 

3൭3 
കണ്ണികള് 

4 പെന്തെക്കോസ്പി൯ ശക്തിയെ 
അയക് ദൈവമേ_നി൯ 

സ്വന്ത ദാസകേററം ജിവ൯ 
ലഭ്യമാകുവാ൯ 

2 ലോകം തന് വശത്തിലാകി 
നി൯ ജനങ്ങളെ _ തആആത്മ_ 
ലാഹമുള്ള ദൈവമക്ക_ 
മെത്ത. മൂരലഭം 

$ നാമമാത്രരായ് ജനം തി. 
രിഞ്ഞു ഹാ വിഭോ_മാ 
കേമമായിട്ടണ്ട ബാഹൃ. 
മായ കമ്മഞ്ങഗര 

4 കേടുപഠറി നിന് സഭയ്ക്ി_ 
താകെ നാഥ൩ദിപൃ 
ച്ചുഴ്ലേശമില്ലയെന്ന 
തെത്രു സക്കജം 

൭ നെഞ്ചുചൊട്ടി വേദനപ്പെ_ 
ട്ടന്നു കുത്തനേ_നി൯ 
തകചോരയല്ലൊ നി ചെ 
രിഞ്ഞീ മത ക്കായ് 

റ പ്രാണനാഥനെ അയെക്ക 

നിമ൯റ ആപി൭യെ_ തീരെ 
പ്രാണനററ നി൯ സഭയു. 
ണാന്നു ജീപിപ്പാ൯ 

ന് ഉടു്പലിച്ചയന്നിടേണ. 
മ?ത്മവ വക. മ. 

ഫാത്ജുതപ്രക്ഠാശമോട്ടു 
നിത സഭാന്തമരേ 

8 നീക്കുക ഭയം സകല ൽ 
സംശയങ്ങമു.ം_നി൯ 
ഭാഗൃവ്വാസത്താലെ ഉള്ളം 

സ്വഗ്ലമാക്കുകെം 

394 

ഇഗ്ലേ ഷ്--_ഏകതാളം 

1 പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇപ്പോഠം 
ഇരയടിയാരമേല് 
കര മ ലിഞ്ഞു വന്നു വരം 
നല്ല ടേണമേ 

2 പെന്തകോസ്തി൯ നാമളീല്_ 
സ്വന്ത അപ്പൊസ്പുല൪ മേല് 
ചന്ത മാടിറക്കിപന്ന 
പരിശുദ്ധാത്മാവേ 

3 നല്ല ദാനക്ങശക്കുടയയ 

വലഭനേ നി 

സ്_ജ്യോ കത്തില്നിന്നിറങ്ങി 
വരിക ഞങ്ങ മേല് 

4 . വന്നു വരപ്രസാദത്ങഠം 
ഏല്ലാവരമേല്യം 
തന്നിട്ടംശീധ്യാദത്തോട _ 
യഷീടേണമേം. 

995 
മണിരമങം---ആദിതാളം 

ന്നു മിലെന്നും വസിചീടുപാ൯ സ്വഗ്ലൂ. 
മണ്ഡവപം വിട്ടിറത്ി_ പന്ന 
ഉന്നതനാം തദ്പ്രാവേ ! ന്) വന്നെന്നില് 
എന്നുമധ(വസിക ടു 

ളു 
ത.൧ിറകടി ഫഹൃത്രനാഠം കേട്ടിട്ടം 
ശദക്രടാതെ നിന്നെ_ തള്ളി (താ സഭ്കേതം ഞാന് കൊടുടത്തന്നയകെന്നോത്മി 
സ. ടപ്പെട്ടിട്ടന്നു 

ടി 
കത്തനേ ! ഛത്ര അനുഗ്രഹങ്ങള യ്യ്യോ 

നക്ഷമറക്കി] ഈ വിധം__ഇന്നും 

കര്ളുതതന്നില്. വലയുന്നു ഞാനിതം 
തട്ടിയുണത്തേണമേ | 
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3 
ശ്രൂന്യപും പാഴ്ചമായി തഭജിയതാമീ നി൯ 
മന്ദിരം തന്നിലിന്നു--ദേവാ! 
വന്നു പാരു ശുദ്ധി ചെയ്യ നി൯വീടിനെറ 
നിന്ദയ കറഥേറണാമേ 

9 
ജീപിതമിന്നും ശരിയായിടിലയ്യോ 

ഒ്വിപ്പിക്കം കത്തനേ !---പന്നു 
ഒഴിപനും ശക്തിയും സ്നേഫവും തന്നെന്നെ 

ജീവിപ്പിലിടേണമേ 

0 
ശക്തിയി൯ സിംഹാസനമതിലേറിവ- 

സിക്കുന്ന യേശുരാജ൯---എന്നിത 

111 1702൧ 07 റേ 

ശക്തിയോടെ വന്നു പാണീട്ടും നേരത്തില്, 
ശക്തനായ് ജീവിക്കും ഞാ൯ 

[| 
എന്ന ലമാലവ്(വും ധരിച്ചീടും ഞാ൯ 

ഇന്നുമുതത ദൈവമേ !---മേലാത 

എന്നി ലശുഭ്ധ നും ചേലയിലാത്തോനും: 
ചേന്നുവരികയില്ല 

൫ 
ഈ വിധത്തില് പരിപാലികുപ്പെടീടഠാ൯ 
ദൈവാത്മാപേ ! വന്നെന്നിത്-.എന്നും 

ആവസിച്ചു തവ തേജസഡ്സാചെന്നുടെ 

ജീവന് (്രദശോഭിപ്പിക്കം 

111: 0ഥ 0 ൧൧ 

ദൈവവചനം 

396 
പിഹാക__ഏകതാളം 

പല്ലവി 
നിസ പചനാ മഫാമധുരം 

ചരണങഞ്ങാഠം 

1 പാപഭാരത്താലേററം 

താപപ്പെട്ടോക്കാശ സേം 

ഏകീടുന്നു നി൯ വാശത്തങ്ങഗ നി 

9 ശുദ്ധിയില് എന്നും 

അഴിവൃവദ്ധിയുണ്ടാവാ൯ ചിത്തെ 

ശക്തിയോടെ പ്രവത്തിക്കുന്നു---നി൯ 

ടു അന്ധകാരത്താത പാരം 

നൊത്തുവലയുന്നോക്കു 

ഏകുന്നു സല്പ്രകാശമതു-- 

4. ചേടിക്കുന്നോരുഭള്ത്തില് 

മോഭം നഭ്പുന്നു ദിവ്യ 

സാക്ഷ്ഖൃങ്ങള തശുഭ്ധാത്ഥാവെന
്നു-നി 

1 ചീണുഭ്ോക്കു ശക്തി 

ദഠനംചെയ്യുന്നു പേട. 

മാനിനെഃപ്പാല് ഓടാ൯ സതതാ-നി 

൫ മാധുഷ്യരടഭനേകം 
വാശ്ദാനങ്ങള.0ല് ഫൃദി 
ആനന്ദത്തെ (പ്രദ9നം ചെയ്യൂ നി 

നിസ 

7 ദിപ്യസംസ്ശം 

ജയജ്മീവിതമതും തിരു. 

ന്യായ്വ്രമാണൌഭ്ധ്യയനത്താല്.--നിന് 

൫8 ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന 
ക്രിസ്ുവി൯ മഫല്സ്നറേഹം 

ഫൃദയത്തിന്നാഹ്ലാദ ക്രം---നി൯ 

റു _ശ്ൂലോകെ ലഭിക്കും 

ഭാഗ്യങ്ങമെ കാണ്ടിച്ച 

അന്തരംഗെ സന്തോഷം തരും_നിന 

397 
1 

നി൯ വചനത്തെ ധ്യാനിപ്പാനിനി- 

കാശ തന്നരുഗ 4കശുവേ 

മന്ദമുമ്മവനെടിലും കൂവ 

തന്നരുഗക എ൯ ദൈവമേ 

ളൂ 

പൊന്നിനെക്കാമു.ം വിലയേടുന്ന 

തങ്കത്തെക്കാളു.ം മതിപ്പാ൯ 

മന്നനേ ഏന്നെ ധമ്പനാക്കുക 

നി൯ വചനത്താലിന്നു നീ 



3 
തേനിനെകാമു.ം മാധുയ്യമെനെറ 

നാവിനു രചിചിടുവാ൯ 
ദേവനേ എനെറ നാവിനെ തൊട്ട 
ജീവന് നല്ല,ക. വേഗമേ 

3 

അത്ഭുതമുള്ള കായ്യയങ്ങഠം കണ്ടിട്ടും 
വിരു മോദം തിങ്ങുവാ൯ 

അപ്പന തുറന്നീടേന്നമെന്െറ 

ബൃദ്ധിയ।൯ കഞ്മ മിഃപ്പാഴ്ചം 

9 
നിന്തിരുവചനത്തി൯്വണ്ണം ഞാനേ 

മ്േന്നുമേ ജിവിചഷീിടുവാ൯ 
സന്നനാക്കുക ഏന്നെ എന്നുമേ 
നിന്റ ആവിയാല് യേശുവേ 

ി 
ഹഫല്ലെലൂയ്യാ പിുതാവിന്നും സുത. 
ന്നല്ലെലൃയ്യാ ശുദ്ധാവിക്കും 

ഫല്ലെലൂ നിത്ൃം ഹല്ലെല്ല സത്യ 
ത്രിത്വമാം പരിശുദ്ധനേം 

398 

കല്യാണി--ആദിതാളം 

ദൈവദാനമാം സത്ൃവേദമേ ഏന്നും 
വക്കും ഒരുപോലുഭമ 
ദൈവദാനമാം സത്യവേദമേ 

ച്വരണങ്ങദം 

പൊന൯വെള്ളികളെ ക്കാഠം നല്ല 
രത്നങ്ങമെ ക്കാ വിലയാം 
ളന്നതമ്ഞാനം അടങ്ങും 
സുവിശേക്ഷമേ 
 ഫീനവാപി കമായീടും 
മാ നവക്കു ദൈവഫിതം 
ഒന്നു പ്പോത ഹൃങ്ങും ഏവക്കും 

ഭംഗിയായ് വെമിപ്പെടുത്തും_ ദൈവ 

റ! 
പാത പിട്ടുഴന്നിടുന്ന 
പാപി കമെ യെല്ലാം സത്യ. 
പാതയതിലാകീടുന്ന 
തിരുവചനം 

ദൈവവചനം 2 

കൃത്യമായ ഗുണദോഷം 
ചെയ്യു കൃപയാത നടത്തും 

മുര്യൂപി൯നേരത്തും നമ്മെ 
കാത്തിടടം ധൈധയ്യും തന്നീടും___- ദൈവ 

399 
ഇം ഗ്ലിഷ്--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
'തിരുപേദത്തി൯ പെരുളേ ! 
മമ ഗുരുവായ മഫേശജനേ 
അരുഭേ ണമി! സമയം തവ 
പരമാഭതമാം വചനം 

ചവ രണങ്ങറം 

1 പരിശുഭ്വ വേദമതില് ഗനി. 
ന്നത്തുതകായ്യങ്ങഗം കുണ്ടേതി നായി 
തുറക്കേണമേ മമ ക്കം നീ 
കൃപയോഴട പരാപരറനേ_. തിരു 

2 പരമാവിയി൯ വരമേകണം 
വിരപോടെയി ദാസനു നീ 
പരമാനന്ദ കരമാം മൊഴി 
പരി ചാട ഗ്രഫിപ്പതിന്നായ്_ തിരു 

9 ഉലകമതി൯ വല ചിന്തദഠം 
ബലമായി വന്നെന്മനസ്സി_ 
ന്നലമ്പല് ചെയ്യാതിരിപ്പാ_ 
നടിയനെ കാത്തു സൂക്ഷികേണമേ__ 

4 മധുരം തവ വചനം എനിക്കു 
തേ൯കട്ടയെക്കളേ ധികം 
സതതം മഫാനിധി ധാമിതു 
സദയം തരണം പര൨േ. തിരു 

$ ഉലകമതില് വിലയേറിയ 
പല മുത്തുരത്നങ്ങളെ. ക്കാ 
അലക്ാരമായ് വിലസിടുന്നു 
ബലമേറിയ നിഡൊമൊഴി ക. തിരു 

൫ മറവായ്യള്ള മഹാ മമ്മ്ങാം 
മനതാരില് പതിപതിന്നായ് 
മറക്കാതെ ഞാ൯ കരുതീടുവാ൯ 
തരണം കൃപയധികം__ തിരു: 

തു 
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300 

1] നിന്തിരു വചനത്തില് 
നിന്നത്ഭുതകായ്യത്ങഗം 

ചന്തമായ് ഗ്രഹിപ്പതിന്നു 
നിന്തുണ നതകീശോ 

2) അന്ധകാര രാജനെനവെറ 

ചിന്ത കലകാതെ 

കാന്താ നി൯ ചിന്തയെന്നില് 

തന്നാല്യന്തം പാലിക്ക 

3 സത്ൃവചനത്തില് നിന്നു 

നിത്യ ജീവവാക്ൃം 

ചിത്തേ വതിപ്പിചീടടക 
ശുദ്ധാത്മനായകാ ! 

34 വിശ്വാസത്തോടെന്നു ള്ളില് 

നിന നിശ്വസേമൊഴി കഠം 

നിശ്ചയമായി കലനിനി_ 
കാശ്വാസ്മുണ്ടാവാസം 

401 
1 

നല ദേവനേ ഞങ്ങഗ ഏലാവരേയും 

നലതാകി നി൯ ഇമദ്ജത്തെ ചൊലിടേണമേ 

പചദമേചിദില് ഞങ്ങ മേഞ്ഞിഴുവാനായ് 
െച്ചഛായാഫാരത്തെ നി നല്ലറടേണമേ 

അന്ധകരേമാം ഈ ലോകയാത്രയില് 

ബന്ധുവായിരുന്നു വഴി കാടിടേണമേ 

4 
ഇമ്പമേറിയ നിന അമ്പു സ്വരം 

മു നടന്നു സദാ കേധംപ്പിക്കേണമേ 

9 
വേദവാക്യങ്ങഗം ഞങ്ങംകാദായമാവാ൯

 

'വേലനഥഥനേ നിന്െറ ജഞ്ചോനം നതക്ുകേ 

റ്റു൯ 

സ്മന്താഷം സദാ ഞതഞ്ങഗം ചിന്തയില് വാ 

സന്തോക്ഷത്തെ ഞങ്ങഠം കിന്നു ദാനംചെയ്യു- 

ഴ് ര്കേ 

ത്രാതനാത്മന്നും പ്രിയ നിത്യപുത്രന്നും 

സാദരം സ്തൂതി സ്ോത്രംഏന്നും ചൊല്ലൂന്നേ൯ 

ആമേന്൯ം 

11212 റമ്ഥ 0 0 

302, 
മണിരങ്ക---ചെമ്പടതാളം 

പല്ലപി 

ദൈവവചനമേ ദിപൃയവിശേഷം 
സവ്യൃദാ മോദമോടെ അതില് 
ദൈവമേ നോക്കുവാ൯ ക്ണ്ണിനിഷ്കേക്ുക 
ജീവദയാപരനേ--- 

ച രണങ്ങഥറം 

ക്രരിരുളിരല് വഴിപോകനു നല്ല പ്ര 

കാശം തെളിച്ചു കാട്ടി-സഭാ 

നേരെ തന൯വഴി നടത്തിടും മണ്ടിവിള_- 
ക്കേതിഫ ലോകമതില്-_ ദൈപ 

ളു 
മേദിനിയിത ധനധാന്യം നിറഞ്ഞുള്ള 
ഭണ്ഡാരശാലയേതു- ആത്മ 

പൈദാഹഫമേറി വലഞ്ഞിട്ട്ന്നോക്കൊരു 
ഭേദമെന്വ്യെ കൊടുപ്പാ൯-- ദൈവ 

ജ് 

സ്വറ്റുവുരം നോകി യാത്രചെയ്യുന്നവ- 

ക്കൊക്കെയുമു മള മഹാം.നല്ല 

യോഗ്യനാം മിത്രനെ തെറരുക്രടാതഞ്ങു 

ക്രടികൊടുപ്പതെന്തു?-_- 
ദൈവ 

4 

ഉണ്ടൊരു വൃക്ഷമതി൯ ഫലമെപ്പോഴ്ം 

കുണ്ണിതനാം പാപിയി൯-മഫാ 
ഇണ്ടലക്ററി സന്തോക്ഷം കൊഴടുത്തിഴു-- 

ന്നേതതു ലോക്ഥിതില്--- ദൈവ 

ടി 

പാപത്താല് നൊന്തു വലഞ്ഞീഴും രോഗി 

വൈല്യനാമേശുവിനെ- കാടി 

രാപ്പകൽ ക്രടിരുന്നാശ്വാസവാക്കുകഗ 
ചൊല്ലികൊടുപ്പതെത്തു 4-- ദൈവ 

6 

എ൯വഴിക്കള്ള മണ്ിവിലക്കും സദാ 

ീപമെറ ഭോജനവും നല്ല 

ജീപതരുവി൯ സുഖ മേകും ഫലമതും 

നി൯ വചനം വരനേ-- ദൈറ 
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അനുതാവം 

203 
പല്ലപി 

അരുമതാതാ !_അയ്യോ_ നിന്െറ 

അടിമലരഗതി മമ ത്രിയേകനാക്ുമെ൯-__ 
അരുമതാതാ 

അനുപല്ലവി 

പരമകൃപാനിധിയലോ നി-എന്തി 
പരമ നിചനിലിത്ര ഭയ തോന്നി-__നിനെറ 
കനെ. ന്നിനിയെങ്ങിനെ ഞാ൯ 
മൊൌൊഷഴിവേനയ്യോ_ എന അരുമ 

ചരണങ്ദങഥം 

നിഞ്ചേവടി വിടട്ടോടിപ്പോയേ കക്ഷം 
പഞ്ചപതകനടിപണിഞ്ഞേനെ 
നെഞ്ചിന് തിരുക്കനിവെ 
വടിഞ്ഞോ ൩൨െമാമോ_ 
ണഞ്ചിപ്പന്നി കഠം മേയ്ക്യാ൯ പോയേനെ 

ക്ഷുത്താത മെലിഞ്ഞേനെ 

തവിടിന്നലഞ്ഞേനെ 
ക.്ീ൪ ചൊരിഞ്ഞേ_പൊരിഞ്ഞേ 
വരുന്നേനടിമയയ്യോ_ എ൯_അരുമ 

ഗു 
സല്പൃസന്തതിയ്യുള്ളിത വഹഫിചചേനെ_ നിന്നു. 
യ്യിഫ്ണിന് കുട്ടിക ഒഠകി പരിച്ചേനെ 
അപ്പാനി൯ധനമെല്ലാം മുടിചേനെ_ലോക്_ 
ക്ടപ്പക്കഴിയിചേവം മഭിച്ചേനെ 

മണ്ണണെ അണ്ടിഞ്ഞേനെ 
വിണ്ണ്ണെ ഉരിഞ്ഞേനേ 
അയ്യോ വറവാ.നരുതേ 
കൃവതേ_ശരണെമിനിക്ക-.എ൯__അരുമ 

ചി 
തിരുമുഖത്തു നോക്കുവാ൯ മടിക്കുന്നേ_തിരു 
കരഗംകുനിവോത്തെന് വായ് തുറക്കുന്നേ 
തിരുകയ്യണുപ്പാ൯മനമുരുക്കുന്നേ._നിനെറ 
ത്ിരുവായ് ചുംഖനം ദേഹം തളത്്തുന്നേ 

ഉഭ്ളം ഉരുകുന്നു- വെള്ളം നി ക്രുന്നു 
തിരുചരണം-ശരണം 
ശരനെം.കരുണാനിധേ_.എ൯ _ അരുമ 

അത്ത നനാ യാം ത 
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ഖമാശ്---രൂപകം 

മാനസാന്തരപ്പെടേണം 

ദൈവം കല്ലിച്ചിടടന്നെ 
മോചനം തന്നിട്ടമെ താന് 
എന്നു വേദം ചൊല്ലുന്നെ 

ച്രണങ്ങറം 

1 അറിയായ്യയി൯ കാലങ്ങധം 
കനെക്കാകിധില്ല താ൯ 
അറിഞ്ഞചപി൯ വേഗം നിങ്ങഠം 
മനം തിരിഞ്ഞീടുവാ൯൨. മാന 

2 അതിരററ സ്നേഫമോടെ 
നിങ്ങളെ ക്ഷണിട്ടന്നേ 

. ഏതുമെ മടിചിടാതെ 

രക്ഷ പ്രാപിക്കാം ഇന്നെ മാന 

3 ഭിഛ്യമായ് ക്ഷമിച ദൈപ_ 
ദയയെ അഗങണ്ടൃമായി 

തള്ളിടാതെ വേഗാ വന്നു 
അനുതാപമോടിപ്പോശ__ മാന 

4 നിന്െറ പേകായേശുദേപ൯ 
തിരു പുണ്ദൃയാഗത്താല് 
നിവത്തിച രകഷയതില് 
മാത്രം വിശ്വസിച്ചി ഉപ്പാ. മു0൩ 

[ഫി ചിന്തയററ ജീവിതത്തിന് 
അന്തം എന്തെന്നാക്കുവി൯ 
സന്താവത്താല് വെന്തു നിത്യം 
നൊന്തിട തിരിക്കുവാന് മാന 

305 

ജയനാര ായണി---ആദിതാളം 

പല്പപി 
മനം തിരിഞ്ഞിടുപി൯_ഹീ 
മനം തിരിഞ്ഞീടുപി൯ 
മരിക്കുന്നതെന്തിനു_നീ 
മനം തിരിഞ്ഞിടടവി൯ 

14. 



ഒ]0 

അനുപല്ലപി 

വ൯കൂപയായി-നി൯ ഗുണം തേടിയ 
അസപേറും ദൈവവിളി 
കേഠടക്ക ന. പുപിയേ_ 

008202൧770 

നിസ്സാരമാകീടരുതെ 

സംശഷ്യരം അരുതെ 

പരിചോടെ കൈകൊളെളം 

വരുന്നവരേവരെയ്ും 

_ച്ൃരണം ഒരുങ്ങിനില്ലചന്നേശുത ൯ 

പക്ഷമോടെ. വിളിക്കുന്നേ വരിക തന്നരികിത*നി__ മന, 

രഷഷക൯ നിന്നെ 

റുട.ന്ഥനയ 

പ്രതിഷ്ട 
ഒ ഹന നികക്ഷേവം സ്വശ്ശൂത്തിടകല്. 206 

 രാഗം---ഇംഗ്ലീഷ് 

1 ഞാ൯ കത്താപിന്നായി പീടു൦ 

ജീപിചീടും നാമെലഠം 

ദൈവമഹത്വം കൊണ്ടാടുഠ 

ക്രിത്തി ക്കം ത൯ വാത്സല്യം 

ഒ ഭാരമുള്ളോര മനമല 

ദൈവാത്മാവി൯ ലക്ഷണം 

സാക്ഷാല് അഭിഷിക്തക്കെലാ- 

കാലത്തും സതന്തോക്കികാം 

ജു ദൈപുഖത്തി൯ മുമ്പകൈ 

പീണയാലെ ഡ്മൂതിപ്പാസേ 

യേശ്വി൯ തിരുരക്തത്താലെ 

എന്നെ (പ്രാപ്ൂ൯ ത്തക്കി താ൯ 

4 കേക്കു ഭൂതന്മാരി൯ഗാനം 

ബേത്ലഹേമി൯വയലില് 

നോക്കുക പിതാവി൯ ദാനം 

ചേരുക. സംഗീതത്തില് 

പാലും തേനും ഒഴ കീടും 

നലേോര രാജ്യം എസന്േറതാഠ 

ആശ്വാസങ്ങഗം നിറഞ്ഞീട്ടും 

ക്രിസ്ത൯ മാവ്വെസ പാപ്പിടം 

€ പാടും ഞാന് സന്തോഷത്താല് 

ഉര്ളം ഏല്ലാം തുള്ളമ്പോഴം 

പാട്ടും ഏന്നെ അഗ്നിയാലെ 

ശോധന ചെഴ്മീഴടുമ്പോഠം 

7 അത്തിവ്വ്ക്കം പാടിയാലും 

മുന്തിരി ്ങാവട്ജിയും 

ഒന്നും നച്ൃതിരുന്നാലും 

ഞാന് കത്താവില് ൨൪ക്ട്ം 

10 

ആകയാല് ഞാ൯ ഭാഗ്യവാ൯, 

ലോകരുടെ ദൂഃഖത്തിങ്കത 

എനിക്കുണ്ടോ ദൂഃഖിപ്പാ൯ 

ദൈവത്തി ക്ലെ സന്തോഷം 
ആശ്രിതരി൯ ബലം ആം 
ആശയറഠുപോയ ക്ലേശം 
ടൂരത്തെറിയുക നാം 

ഫല്ലേലുയ്യാഠ ദൈവത്തിന്നും. 

ഫല്ലേലുയ്യാ ലത്രന്നും 
ഫല്ലേല്യ്യാ ആത്മാവിന്നും 
ഇന്നും സവ്വ കാലത്തും 

307 
രാഗം.__ഇംഗ്ലീഷ് 

യേശുപെപ്പോലെ ആകുവാ൯ 

യേശുവി൯ വാക്കു കാമ്ടവാ 

യേശുവെ നോകി ജീവിപ്പാ൯ 

ഇവയെ കാഠംക്ഷ്മിക്കുന്നു ഞാ൯ 

ഉറപ്പികെന്നെ എ൯ നാഥാ 

നിഠെക്കയെന്നെ ശുദ്ധാത്മാ 

ക്രിസ്യൂ൯ മഫത്വത്താലെ ഞാന്മ 

മറദും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാസ൯ 

ശൈശവ്പ്രായ പീഴിക്ഠം 

മോശയാലുഭ്ള താഴ്കഠ 

നീക്കുക എല്ലാം നായകാ 

ഏക്ുക നി൯ സംഘ്യണ്ണുത-- ഉറ 

പ്രാത്ഥനയഠാല് ഏപ്പോഴ്ം ഞാ൯ 

ജാഗരിച്ച് പോരാടുവാ൯ 

നിനെ സഹായം നല്ക 

എന്റെറ മഫാവൃരോഫിതാ-_ ഉറ 



പ്രതിഷ്ട 
44 വാശ്ദത്തമാം നിക്ഷേപം ഞാ൯ 

ആകെയെന് സ്വന്തം ആക്കുവാ൯ 

ചണ്റ(വ)കഠശം രക്ഷകാ 

ഏണ്ണുവിശ്വാസത്തെയും താ-- മറ 

6 ഭീരുത്വത്താല് അനേകരും 
തീരെ പിന്മാറി ഖേദിക്കും 
ധീരത നല്ൃ,കേശുപേ 
വീരനാം സാക്ഷി ആക്കുകേ__ ഉറ 

൭ പാങ്ങുകയല ഉത്തമം 
താങ്ങുക ഏറെ ശുദ്ധമാം 

എന്നു നിന്നോടുകൂടെ ഞന് 
എണ്ണുവാന് ജ്ഞോനം നല്ല,ണം-- ഉറ 

7 തേടുവാന് നഷ്ടമായതും 
നേടടവാ൯ ദ്ടമ്ജമായതും 
ക.നീ൪ വാക്കും സ്നേഹം താ 
വന്നു നി൯ അഗ്നി കത്തിക്ക..- ഉറ 

൫ കുഷൂതയില്ലം പാടടവാ൯ 
നക്യം അതില് കൊണ്ടാട്ടവാ൯ 

ശക്തി] അരുഗ ക നാഥനേ 
ഭക്തിയില് പ്ലൂണ്ണ൯ ആക്കു കെ-__ളറ 

9 യേശുപി൯ക്രൂടെ താഴ്്വാ൯ 
യേശുവി൯ ക്രടെ വാഴ്*വാ൯ 
യേശുവില് നിത്യം ചേരുവാ൯ 
ഇവയെ കാഷക്ഷിക്കുന്നു ഞാ൯-_-- ഉറ 

ക്യാല്---അടതാളചായ്വുറ് 

പല്ലപി 

രക്ഷകാ നിന്െറ പിന്നാലെ വരുന്നേ൯ 
പക്ഷമോടെന്നെ നീ താങ്ങിക്കൊണ്ടാലും 

ചരണങ്ങറം 
ലോകം ജഡം സാത്താ൯ വലവീശിയാലും 
നി൯ ബലംകൊണ്ടു ഞാ൯ ചാടിമാഠീടം_ 

സകങ്കടങ്ങഗം വന്നെന്നെ .ുററിയാലും 
ശങ്കയില്ലാതെ ഞാ൯ നിന്നെ വാഴ്രീടും__ 

സ്സേഫിത൪ ചേനെന്നെ പരിഫസിചാല്ം 
സ്നേഫിത൯ കത്താവില്ശരണടപ്പെടുംഞാ൯ 

ആയിരമായിരം ആത്മാകുശക്കായി 
ആശയായി യുദ്ധത്തില് മരിപ്പാനരുാംക_ 

211 

9 
എനിക്കായി വേദനപ്പെട്ട എ൯ നഥാ! 

നിനക്കായിഞാനെനന്െറ ജീപനെവെപ്പാ൯ 

പാപി കെ തിരുപ്പാദത്തില് ചേചപ്പ്;ാ൯ 
വാപവിനാശക! നീ കൃവചെയ്യു,__രക്ഷ് 

309 
തോടി---ആദിതാളം 

പല്ലപപി 
യേശുവി൯ ദിപ്ൃഹിതം- പ്രസ്ധാദമെ൯ 
മാനസമേ സതതം 

ച്വരണങ്ങറം 
1 ഈശനവനെന്െറ-പാപമശേകഷ്ഷവും 

മോചനം ചെയുതിനാല്_പ്രസ്ധാദമെന് 
മാനസമമസ തതം യേശു 

2 ഞാനവനോടന൯-(രപനാപാനെന്െറ 
ഉടനമെല്ലാമക്ററി_ദിഹംതോടും ) 
വാണിടുന്നെന്നിലതാല്__ യേശു 

ട ശോകമശേഷ്വും. നീകി ദിനംപ്രതി 
ലോകത്തില് നിന്നകാറി -യനാരതം 
കാത്തുപോഠറമഠുന്നവനാം-_ യേശു 

4 ജീപനവനെനി-കാലിയിനാല് നല്ലി 
ചാവി൯ ശരീരമതില്._പ്രതിദിനം 
മേവും സ്വേശ്വരനാം__ യേശു 

310 
മണിരങ്ക__ആദിതാളം 

1 
യേശുവി൯ നാമമതെന്നുടെ കുതി. 
ന്നേററവും ഇമ്പമലള്ലൊ-__അതെ൯ 
,ആശയമതിന്നു ആനന്ദമാം ഇര 

ക്ലേശത്തിനു താഴ്ചരയില് 

എന്നെ സ്റേഹിചെനെറ വേക്കു മരിച്ചോ_ 
രെന്നരമനാഥന൯--സദാ 
എന്ന കതാരിര മന്നനായ്യാഴ്ണാ൯ 
ഹു ന്നേക്മം യോധഗ്യൃനല്ലൊ 

ലി [താന് 
വെൌെ൯ കൈകളറത സദാ താങ്ങുന്നെന്നെ 
ഏ൯കാര വഴ്ചതിടുമ്വേ__ഏനെറ 
സമേതം ഏന്നും ശദ്യിലേതും 
തമ്.ലെന്നുശശ്യമെ 
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4. ഉന്നത ദൈവനന്ദന൯ നൂനം 
എന് പ്രിയ രക്ഷകന് ഏന്നും ഏന്നോട്ട ധന്ൃരിത ധമ്പയഹം 
ക്രടെ വസിചിടുന്നു--തനെറ ച് 
ശാന്തമാം മാസ്തില് ചാരു കിത്യിഎനിക്കു 
ഭാഗൃമിഫത്തില് സദാ പന്തു സഹ്ങ്ങലിലതി രം ലു സെൌന്ദയ്യുവാ൯ മുഴ്്തും-ഏസെറ 

മാധുഷ്യമേഠുന്ന വാശ്ദത്തങ്ങഗ ത൯ ഷം ഇഡവലരങ്ങലിലെന, 
പേഭത്തി ലുണ്ടസംഖ്യം-_അവ ളം; ലി. 

സാദരമെനെറ പാതയിലെന്നെ 8 
ശക്തീകരിച്ചിടുന്നു ത൯പ്രിയനാമം എന് ഇമ്പമാം ഗാനം 

ഭൂവില് ഞാ൯ ജീവിക്കുമ്പോഠം_തന്റെല 
ഏന്നുടെ കാന്തൻ മന്നവ മന്നന൯ മുമ്പില് സ്വല്ലോകെ ചെന്നതി൯ശേഷം 
കുത്താധി കത്തനത്രെ_അവ൯ എന്നും എന്നേക്കമഫൊ 

1൧111 

വിശ്വാസം 

411 ) 
സ്വഗ്ലത്തില് ഭക്തരി൯ മദ്ധ്യസ്ഥനായി ളു റി 

രാഗാ---ഇാഗ്ലിഷ വാഴ്ഠന്നു താ൯ എന്നുമേ 

വേദത്തില് ദൈവം താന് എഴ്ടിതിനാ൯ ലോകത്തില് വിശ്വസ്തകായ്യുസ്ഥനായി 
യേശു രക്ഷിക്കന്നിപ്പോശ നല്ലി ത൯ തആത്ഥാവി൨൩൨ യേശു 

ഭേദമിലതിന്നു സാക്ഷിയും ഞഠാ൯ ) 
ധ്േശു രക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പോഗം ത൯സുവിശേ ഷജത്തി൯ ആശവാസത്താല് 

യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പേഠം മാഠറൂന്നെ൯ ചഞ്ചചങ്ങധം 
എന്നെ രക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പോം [ന്നാ൯ | പൊന് ഉപദേശപ്രകാശത്തിനാല് 
അതെ ഇന്നും എന്നും താന് രക്ഷ്മിക്കു.. | തീദന്നെ൯ സംശയങ്ങാം__ യേശു 
യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നിപ്പോഠം റ് 

മു ജ്ഞാ നവം നീതിയും വിശുഭ്ധിയും 

പിട്ടെട്ടപ്പും യേശുതാ൯ 
മാനവും സ്ഥാനവും സതബുദ്ധിയും 

ദൈവത്തോട കന്നു കിടന്നു ഞാ൯ 

സച്ലുത്തി൯ ചതിപിനാല് 
കേവലം തിരിഞ്ഞു നിരന്നു ഞാ൯ റില് കണ്ടെത്തുന്നു ഞാന് യേ 
യേശുകൊണ്ടെടി കഥ ല് യേശു ലി ത്തു & ശു 

ക്ലേശത്തില് ക്രൂശിന്മേല് ച്മന്നു താ൯ പേയും ത൯ അസ്ത്രുങ്ങഗം എയ്യ്യും അപ്പോം 

യേശു മ പരിചയാം മെല്ല പാപത്തി൯ ശാപമെല്ലം തീയും ഈ ഭൂമിമേത പ്ചെയ്യും അപ്പോം ആശ്രിതകുശുദ്ധി നീകിടുവാ൯ 

4 9 
ചാവിനെ ജയിച്ചയിത്തതിനതേ വീച്ചുകഠം താഴുക എന്നില് വരാം 

ശക്തനാം രക്ഷക൯ താ൯ രക്ഷകന് പവീഴന്നിലാ 

ജീവനാം താ൯ ഏല് മേവുന്നതാല് ചേച്ചയില് തീച്വയായ് കാഅ്തീട്ടും താ൯ 

ദൈവം എന് പക്ഷത്തിലാം--- ധേശൂ | ത൯കൃപ തീരുന്നിലാ--- യേശു 
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വേഗത്തില് വരും താ൯ മേഘത്തിലും 
മാലെല്ലാം മാററീിടടവാ൯ 
തി കഞ്ഞുദ്ധാരണം ദേഫത്തില്ും 
പ്രാപിച്ച പാടിടും ഞാ൯--- യേശു 

412 
രാഗ--ഇംഗ്ലീഷ്ട് 

1 എന് യേശു എന് സംഗീതം 
എ൯ ബലം ആകുന്നു 

താ൯ ജീവനെറ കിരീടം 
ഏനിക്കു തരുന്നു 
ത൯ മുഖത്തി൯ പ്രകാശം 
ഫാ എത്ര മധുരം 

ഫാ നല്ലേോോര അവകാശം 

ഏന്തു നിശ്ചയം 

8 എന് യേശു എന് സംഗീതം 
എ൯ ബലം ആകുന്നു 

എനി ്ഭ വിപരീതം 
ആയ കയ്യെഴുത്തു 

ത൯ കൂശി൯ തിരുരക്തം 
മായിച്ചകളഞ്ഞു 
ശത്രുത തീത്തു സ്വഗ്ലം 
എനിക്കു തുറന്നു 

913 

എന് യേശു എ൯ സംഗീതം 
എസ ബലം ആകുന്നു 

൯ ഫൃദയത്തി൯ ഖേദം 
ഒക്കെ താന് തീക്കുന്നു 
എ൯ വഴിയില് പ്രയാസം 
ഞെരുക്കം സങ്കടം 
വരുനമ്പോഗ നല്ലാശവാസം 
യേശുവി൯ മാവ്വിടം 

എ൯ വേശൂ എന് സംഗീതം 

ഏസ ബലം ആകുന്നു 

താ൯ നിത്യസ്സ്റേഫംകൊണ്ടു 
എന്നെ സ്നേഫിക്കുന്നു 
താന് തുടങ്ങിയ വേല 
എന്നില് നിവത്തിക്കും 

താന് കൂട്ടയുമണ്ിപോലെ 
ഏന്നെ കാത്തുകൊള്ളും 

എ൯ യേശു എന് സംഗീതം 
എ൯ ബലം ആകുന്നു 
ത൯ വരവു സമീപം 

നേരം ൨ുലരുന്നു 

ദിപൃമഹത്വത്തോടു 
താ൯ പെിപ്പെട്ടീടും 
ഈ ഞാനുമവനോട്ട 

ക്രടെ പ്രകാശിക്കും 

1 

313 

ബലഫരി-__ആദിതാളം 

പല്ലപി 

പരമരഫസ്യമേ-ഒരുമയി൯ ജീപിതം 
പരമദേപപ്രസാദം-വരുവതി൯ കാരണം 

ചരണങ്ങറം 
1 ഒരുമയത്രെ ബലം 

നരക്ലത്തിന്നു പാത്താല് 
ഒരുമ പിട്ടാത പിന്നെ 
വരുവതു നാശമും---- 

റി ഫനിച്ചു കായേ൯ ഫാ6േ_ 
ലിനെ മനോദ്വേഷത്താല് 

ഐകൃത 
തനൈകൃതാന്തം കുല 
മനസ്സുകൊണ്ടെന്നാലും--- വര 

സദാ പിഭിന്നം സാത്താ൯ 
സുതരിഫ ലോകത്തില് 
സദാ സുഖിക്കുന്നേശു 
സുതരുമൈക്യാവിയില്-_ പര 

പരമപൂരുക്ഷനാം 
പരസുതനേശുവില് 
നിരതഭക്തക്കു 
വരമചിഹ്നമതു__ വര 

പരമമോക്ഷെ നിത്യം 
ഒരുമയിന്നാത്മാവില് 
തിരു(പ്പസാദത്തിലവ൪ 
രധിചീടുന്നെലാരും_. പര 
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414 
കുമ്മി 

1 
സദ്വയേശ്വരാ സദാ നിന്നെ സ്മതിചീടാ൯ 
നിവ്യ്യാജ ചിത്തമിനിക്കു നല്ലിയ 
1ഉവ്യിയില്തവചന്നെ കാണ്ടിക്ക പാവത്തെ 
വിട്ടു രമ ജ'വിതത്തി൯ പ്രമോദ._പാപം 

കു [യ്യ്യോ 
ഏന് പലേക്കായ് നിന് ചട്ട ചൊടി തുറന്ന. 

അചാം ജലമൊഴ്ട് കിടുന്നഫൊ 
ഇമ്പമമാടെ ൯ ഫൃദയത്തിലതിര നിന്നു 
നി൪ പൊ൯ക്രത്താത തളിചീടെണം_ 

ഇപ്പ്പോഗ 

10ഗ: 

319 ല് 

പത്തുവരാളി---ആദിതാളം 

പല്ലപി 
സ്നേഹിചിടേണം നിത്ങഗര തമ്മി ലുംതമ്മിലും 

സ്നേഫിച്ചീടേണം നിങ്ങ - 

അനുപല്ലുപി 

സ്നേഹിച്ച നിങ്ങ (ഞാന് 
അതുപോത തന്നെ 
എ൯ ശിഷ്ഷൃരാം നിങ്ങളും 

ഹൃദയഎഏ ൮ഠ൦--- 

ചരണങ്ങറം 

സ്റ്റേഫി 

- താതന് എന്നെ സ്നറേഹിച്ചതു 
പോല് നിങ്ങളെ; 

ഞാനും സ്നേഹിച്ച നൂനം 
തനു കല്പന ഞാ൯ 

൮ ഉവ്വിടഭൂമിം 

വിശുഭ്ധി 

എന്നുടെ ചിത്തം നിനക്ധീനം സദാ 
പൊന്നുടയോനിരിപ്പാനിടമെ 
മന്നവനേശു വസിക്കും മനസ്സില് ത൯ 
പൊന്നാം സ്വരംസദാകേടിടാമെ_തനന്െ ലു 

സവ്ൃവി ചാരങ്ങളും വൃതുതാകുന്നു 
ദിപ്യമാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊഴുകും 
ദൈവസുത൯ വസിചീടുന്ന ചിത്തത്തില് 

അപ്യയാത്മാവി൯പ്രമവശത്തിനാല് സദ 

രംവന്ണ്ണമുഭ്മാരു ചിത്തം ലഭിച്ചു ഞാ൯ 
ദൈവത്തെ പാഴ്ക്നി സ്മൃതിപ്പതിനായ് 
ദൈവമേ വൃത്ത൯ ഫൃുദയം തരാമെന്ന 

ദിപ്യപാക്െ നിപത്തിമക്ണമേ---ഇപ്പോ 

[ഠഠി. ജെം അന്ത്രയോസ 

സ്നേഹം 

കാത്തു തന് സ്നറേഫത്തിത 
പാത്തീടുംപോല് നിങ്ങ 
വാക്കും എ൯ സ്സറേഫത്തില് 
൫൯ കല്പന കാത്താത.---- സ്ലം 

9 നിങ്ങഠക്കു തമ്മില് തമ്മില് 
സ്സ്റേഫമുണ്ടെഭില് 

നിങ്ങ എന് ശിഷ്ചയരെന്നു 
അതിനാല് ലോകം 
എങ്ങും അറിയുംം വിളങ്ങും 

നിങ്ങ വെളി 

ചങ്ങലായ് ദിപ്ൃപ്രഭ 
മങ്ങീടാതെന്നും-_ സ്റ്റേ 

9 ഏന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവ൯ 
എ൯ വചനത്തെ 

ഉണ്ടയിത പ്രമാണിക്കും 
എന്നുടെ താത൯ 

തന്നാല് സ്നേഫികുപ്പെടും 

അവന. ഞങ്ങളും 
പന്നപനോടൊന്നിച്ച 
എന്നും വസിക്കും സ്റ്റേ 
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4 ഞാന് നിങ്ങശക്കുവേണ്ടി.- 
യെസെറ പ്രാണനെയും 
തന്നതിനാത സ്നേഹത്തെ 
നിങ്ങ അറിഞ്ഞു 
നിങ്ങമും സ്മോദര൪ 
ത്ത്ങധംക്കുവേണ്ടി പ്രാ- 
ണങ്ങളെ വെച്ചുക ഒ. 
യേണ്ടതാകുന്നു_ സ്റ്റഡി 

ഉ ദൈവാ സ്നേഹമാകുന്നു 

സ്നേഹത്തില് പാപ്ച്യോ൯ 
ദൈപഅ്രില് പസിക്കുന്നു 

രസ്ററേഫത്തി൯ മക്കഗ 

ഭൂവില് അല്പകാലം 
ഒീവിചതി൯ ശേഷം 
പാവനലോകെയെന്നും 
ചാക്കും തന്മുമ്പിത__ സ്നേഹി 

416 

ശങ്കരാഭരണം മുറിയടന്ത 

ച്ച പു 

പടപ്പവ! ീ 

ഏസ്വ്രിയരക്ഷ കനേ നിന്െറ സ്നേഹം 
ഏററവും അത്ഭുതമേ 

അനുപല്ലവി 

ഏഎ൯ പാവത്തില്നിന്നു 
ന്നെ മോചിപ്പാനായ് 
അ൯പവപേറുന്നോനേ നീ 
സ്വഭാഗ്ൃത്തെ വിട്ടു എന് 

ചചരണഞങ്ങറം 

മാപരിശുദ്ധനായ ഈശന്റെറ പ്ര_ 
മാണെങ്ങര ലംഫഘിക്കയാല് 
ശാപപാത്രമാമിപ്പാപിക്കു ദൈവത്തി൯ 
കോപാഗ്നിയില്നിന്നു മോചനഃമകിയ__ 

ഗു 
ഭഠസന്റെറ പവേക്ഷത്തെ നീ പ്ലണ്ടീലോകെ, 
വാസം ചെണ്യെസെറ പേകായ് 
ദേഫത്തി൯ ക്ഷിണത ഭാരിദ്യത്തിന്൯ദുഃഖം 
കഒറുഫം വിശപ്പും സഫിച്ചു എനി കായ്. 

ചി 
ദൈവത്തി൯നത ഫിതത്തെ എന്നേരവും 
ചെയ്യേണ്ടതിസവിധത്തെ 
ത൯വിശുദ്ധമുഭ്ള ജീപിതം മൂലമായ് 
ഏവക്കും കാണി. സവ്ൃകൂപാലുവാം--- 

4 
നന്മികേട്ടം ദ്രോഹവും എന്നില് നാഥാ 

എണ്ണുമിലാതുണ്ടഫൊ 
ഇന്നിലത്തിത ഞാ൯ പിറന്ന നേരം മുതല് 
നിന്നെ കോപിപ്പിചേൾ ഇന്നോള.ം 

എന്നിട്ടും 
] 

൭ 

കരൂരദ്മാര കൈ.കളില് നീ അകപ്പെട്ട 
പാരം കഷ്ജപ്പെട്ടഹൊ 
കൂരപേദനയില് ക്രൂശില് ഇൂങ്ങി നിറ 
ചേോ;രയാലെന്നെയുദ്ധാരണഠ ചെയ്യൊരു- 

ി 
ദൈവവും മനുഷ്ഷൃയരും നിന്നെ മുറഠും 
കൈവിട്ട നേരത്തിലും 
പാപപ്പെട്ട എന്നാത്മാവിനെ ലേശം നീ 
കൈ.വെടിഞ്ഞിലയെ൯ജിപന്െറ നാഥനാം 

1 
പാരമയോഗ്യനെന്നെ നീ സ്സേഹിപ്പാ൯ 
കാരണെമെത്തു നാഥാ 

കാരുണ്ദൃവാനെ നി ഇരവണ്ണംസ്സേഫി പ്പാ൯ 
കാരണം നി൯- മാ വാത്തല്യവിശേഷ്മമെ_ 

൫ 

എന്നെ സ്ക്റേഫിച്ചതി നാരു നിഷേല് നാഥാ 
വന്ന കഷക്കത്ങ ളെ ഞാ൯  പ്പാ൯ 
നന്നായോര്്തു നിന്നെ പ്ൃണ്ണമായ് സ്നേഫി. 
പ്പൊുന്നു രക്ഷകനേ തന്ന്ടണം ൭൭൮-- 

1:10 

കമാശ്--തിശ്രം 

സത്യവേദം ചൊല്ലിടുന്നതും 
ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാം 

| | മര്യരോടറിയിക്കുന്നതും 
ദൈവം സ്സ്റേഡം തന്നെയ്യം 
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2 ദൈപദാസമ ഷോഷിക്കുന്നതും 
ദൈവം സ്സ്റേഫം തന്നെയാം 

൭ ഭിപ്യസുവിശേഷസാരവും 
ദൈവം സ്സേഹംതന്നെയാം. 

318 

മണിരമജുഃം---ചെമ്പട 

പല്പപി 
എന്തതിശയമേ! ദൈവത്തി൯ സ്നേഹം 
എത്ര മനോഫരമേ__അതു 
ചിന്തയിലടങക്കാ-സിന്ധസമാന്മായ് 
സന്തതം കാണുന്നു ഞാ൯ 

ചരനെങ്ങറം 

ദൈവമേ നി൯ മഹാ സ്സ്റേഹമതി൯ പിധം 
ആക്കു ചിന്തിച്ചറിയാം_എനി_ 
യ്ക്രാവതിലേയതി൯- ആഴമമന്നീടാ൯ 
എത്ര ബഫുചമതു-_ എന്ത | സ്റ്റേഫമതുല്യമഫഹഫോ-- 

121%4.17101% 

ളു 
ആയിരമായിരം നാവുകലാലതു 
വഴ്ണ്ിപ്പതിന്നെടു.തോ_പതി_ 
നായിരത്തികലൊ_രംശം ചൊലീടുവാ൯ 
വാരിച സ്വഭദ്ധൃയമഫോ--- ഹന്ത 

ജ് 
മോദമെഴ്ചം തിരുമാവ്വിലുല്ലാസമായ് 
സന്തതം ചേനിരുന്ന- ഏക 
ഭറുത നാമേശുവെ പറതകക്കായ് തന്ന 
സ്ത്റേഹമതിശയമേ -_ എന്ത 

4 [മ്മൊരു 
പാപത്താല് നിന്നെ ഞാ൯ കോപിപ്പിച്ചു. 
കാലത്തിലും ദയവായ്---സ്സേഫ [ന്നില് 
വാപിയേ നീയെന്നെ സ്നേഫിച്ചതോത്തെ_ 
ആത്ചയ്യമമറീടുന്നു- എന്ത 

൭ 
ജീവിതത്തില് വല വീഴ്ചുകഠം വന്നിട്ടും 
കട്ടും നിഷേധിക്കാതെ എന്നെ 
കേവലം സ്നേഹിച്ച പാലിഛീടും തവ 

എന്തു 

[ററി ജെം അന്ത്രയോസ്] 

സി 
പ്രാതഥന 

210 തോടി__ആദിതാളം 

പല്ലപി 
പ്രാത്ഥന കേശക്കേണമ ! 
കത്താവേ! യെ൯ 

യാചന നല് ക്.ണമേ! 

ചരണങ്ങറം 

പുത്രനന്െറ നാമത്തില്ത-ചോദിക്കുംകായ്യത്ങ൦ം_ 
ക്കുത്തരം തന്നരു ഒ 0_മെന്നുള്ളൊരു 

വാദത്തംവോരു ദയവായ്-- 

ള 
താതനും മാതാവും-നീയെനിക്ല്ലാതെ 
ഭൂതലം തന്നി ലിലേ_ വേറാരുമെ൯ 
ആതങ്കം നീകീടുവാ൯-- 

ട 
നിതൃതയില്നിന്നു ഒളത്ൃന്തസ്സേഫത്താല് 
ശത്രുതയെയകററി-ഫ്നിക്കു നി 
ലൃത്രത്വം തന്നതിനാല്- 

പ്രാത്ഥ 

പ്രാത്ഥ 

പ്രാത്ഥ 

4 

സ്വന്തകുമാരനെ_യാദരിയാതെന്മേല്. 
സിന്ധുസമം കനിഞ്ഞ_സംപ്രീതിയോ_ 
ത്തന്തികെ ചേന്ിരുന്നേ൯_ പ്രാല്്ഥ 

൭ 
ഭൂതൃരനേകരി൯_ പ്രാത്ഥന കേട്ട നീ 
ഉത്തരം നല്ലിയതേ_ത്തത്യനദരം 
ആപ്പാദം തേടിടുന്നേ൯__ 

6 
കള്ളനെറ യാചന_കേട്ടുഭ്ളലിഞ്ഞ നി൯ 
തുല്ൃയമില്ാ ദയയേ-ത്തിതാ പന്നേ൯ 
നലവനേ സ്വഭദയം---- പ്രാത്മ 

[| 

യേശുവി൯മൂലമെ൯ യാചന നല്കുമെ- 

ന്നാശയില് കെഞ്ചീടുന്നേ-നലാ-തെന്നില് 

ലേശവും നന്മയിലേ--- പ്രാത്മ 

പ്രാത്മ 
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കൃപ ചെയ്യണെ-യേശുദേവനേ പല്ല 

ചുറു ഇന്നേരം പ്രിയഭൈവമേ !- നിന്നാത്മദാനം 
അനുപല്ലുപി തന്നാലും (പ്രാത്ഥിചീടുവാ൯ 

[തല്വരിയിം ഭഞ്ഞടോയുങള്ളോനെ അനുപല്പപി 
മാല് ആകെ നീകി രക്ഷി ചോനെ-- കൂപ 

ച രണങ്ങറം 

എന്നുടെ യാചന_ഇന്നേരം തന്നില് 
നിന്മഹാകൃപയാല്.-കേഠംക്കേനെമെ 
കന്മഷങ്ങ ഒ ഠകെ_നിക്കേണമെ 
നിന്മകനാക്കെന്നെ_ ദേവേശ നീ. കൃപ 

ഇന്നുമുതല് എന്നും നിന് സ്വന്തമായി 
ഏന്നെ ഏട്ടേംണമെ_ക്രിസ്നേശുപെ 

ക്ഷീണികീടുന്നേരം_നി൯ ശക്തിയാല് 
ഏന്നെ താങ്ങീടടവാ൯--ദേവേശ നീ-_ക്ഛപ 

ലി 
നിന്നോടടമ്മ൯ സ്നേഹം വദ്ധിചിടാ൯ 
ഭിനംതോടും തുണ ചെയ്യേണെമെ 
ഒന്നിനാലും സ്നേഹം കുറഞ്ങീടാ൯ 
സംഗതി വരാതെ-ഭേവേശ നി. കൂവ 

421 ആഹരി--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ത്മാവില് പ്രാത്ഥിപ്പാനീസമയത്തില് 

ആത്മീയശക്തിയരുമേണം ദേവാ 

ചര നങ്ങറം 

ജീവാത്മാവി൯ മാരി ഞങ്ങശക്യച്ചു 
ജിപജപം൭ ചയ്ക്കാ൯ നീകൃപചെയ്തു,- ആത്മ 

ബലഫീ നദാസക്ക ബലം നല്ലിടേണം 
ബലഹീന നാവെ നീ മാറേറണം നാഥാ ! 

വാനം തുറന്നേശു നാഥനേയിപ്പോഠം 
മാനമേഠും കയ്യ്യാലാശീവൃദിക-_ ആത്മ 

പ്രാത്ഥിക്കും വായെ നീ തൊട്ടടിയാക്കു 
ത്ഥിപ്പാ൯ വാക്കുകമം നല്ലേ;ണംനാഥാ ! 

യേശുവിന൯ രക്തത്തില് ശുദ്ധീകരിക 
ആശരയോടേകമായ് പ്രാത്ഥിചീടുവാ൯ _. 

നിന്നോട്ട (പ്രാത്ഥിലിടാ൯ 
നിന്നടിയങ്ങര നിന്െറ 

സന്നിയധാനത്തിത വന്നു 

ചേനിരിക്കുന്നു നംഥാ!__ ഇന്നേ 

ചരണങ്ങറം 

നിന്തിരുപാദപീഠത്തില്്_ അണയയവതി_ 
നെത്തുള്ള ഞങ്ങളപ്പനേ! 
നി൯തിരുസൃതനേശു-വി൯ തിരുജഡംഭവി 
ച।ന്തിയേര റുതുവഴി 
തുറന്നു (്രതിക്ടിചചത തേ 

ഗു 
മന്ദതയെല്ലാം നീക്കുകെ_ നിന്നടിയാരില്ത 
തന്നരുഗര നല്ലണച്ചയെ 

പന്നീട്ടന്നൊരു ക്ഷിണം-ന്വ൫ാമയക്കമിവ- 
യൊന്നാകെ നീയകററി_ 
തന്നീടു കാത്മശക്തി-_- 

ട് 
ഓരോ ചിന്തക ഞങ്ങളില് വരുന്നേമന. 
സ്സ്റോരോന്നും പതറിടുന്നേ 
ഘോരവൈരിയോട്ട നീ പോരാടിയടിയ- 
ചോരയാല് ജയം നല്ലി. [ക്ട 
ടേനെം വരമ നാഥാ ഇന്നേ 

4 
നിന്തിരുവാഗദത്തങ്ങമെ_മനതളിരില്. 
ചിന്തിച്ച നല്ല ധൈധയ്യമായ് 
ശാന്തതയോട്ടം ഭവാ൯ 
സന്നിധി ബോധത്തോട്ടം 
സന്തതം പ്രാത്ഥിഷീടാ൯ 
നിന്തുണ നത കീടേണം__ 

ടട] 
നിയലാതാരുമിലയ്യൊ_ഞങ്ങഠംകഭയം 
നീയല്പോ പ്രാണനാഥനേ! 
നീയാചനകേട്ടിടാ- തായാല്പിശാചിനുടെ 
മായാവലയിത നാശ_ 
മായിടുമായതിനാല്__ 

ഇന്നേ. 

ഇന്നേ 

ഇന്നേ 

ഇന്നേ 
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9 
ശങ്കരാഭരണം__തിശ്രം 

പചപി ടവ 

ജയഗീതം പാട്ടം നാം 
ജുയ്യിക്കും നാം ജയിക്കും നും 

ജയഗീതം പാടും നാം 

ചരനെങ്ങറം 

ശൊയ്യമോടെന്നും-വൈരിഗണുത്തെ 

ധൈധഷ്യുംപ്ൃണ്ടു നാം ഏതിക്കുമ്പോഠം---ജയ 

ഗു 
രാവും പകലും മദ്ധ്യസ്ഥനായി 
രക്ഷക്.നേശു- വാടിക്കയാല് ---ജയ 

ട് 
ആത്മാവി൯വാലാം- ആയുധത്താലെ 
ആദായപ്പെടും- ആത്മാക്കളു.ം---ജയ 

ശത്ര്രവി൯ ശക്തി -നീക്കവാ൯ പ്രാഫ്്ി 
ക്രിസ്തുവില് ഭക്തി_മാത്രം മതി__ജയ 

4] 

സത്വൃത്തിന്നായും_-ഭൈവത്തിന്നായും 
സാക്ഷികളായി നിന്നീടടുമ്പോശ--ജയ 

6 
കരൂരപിശാചി൯-കൌശലങ്ങളെ 
ധീരതയോടെ നേരിട്ടമ്പോ ജുയ 

(പ്രാത്ഥനയോടെ. പോരിടുന്നേരം 

(്വാപിക്കും ജയം- നൂനമതാല് ജയ 

404 

ഇഗ്റവിഷ്-__-ഏകതാളം 

പല്ലപി 

ഈയം ജുയഠ കൊള്ളം നാം 

ജയം കൊടള്ം നഠഠ 

യേശുവിന്െറ കൊടികിഴില് 

ഒയംകൊറള്ളം നാം 

329 

ചരണങ്ങറം 

നായകനായ് യേശൂ തന്നെ 

നടത്തുന്ന ൭9൭ സന്യം 

മായലോകം പേടിക്കേണ്ട 

ജയ്യം കൊള്ളം നാം- ള്ടുയ്യ 

സവ്വലോക സൈന്യങ്ങളെ 

സാത്താ൯ ക്രട്ടിയാലും 
സ്വഗ്നാഥ൯ ചിരിക്കുന്നു 

ളജുയഠ കൊഴളല്ല൦ നാം---- 

കെംശലങക്ങശ തത്വജ്ഞാനം 

യേശുവിന്നു വേണ്ടാ 
വചനത്തിനു ശക്തി മതി 

ഭയം കൊള്ളും നാഠ--- 

ക്രിസ്തുന് കരൂശി൯ രക്തത്താലേം 

നിത്യജീവനാലും 
വിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലും 
ജയം കൊള്ളം നാം 

ക്ലേശിക്കേണ്ട ഹല്ലേലുയ്യാ 
ദൈവത്തിന്നു സ്ലോത്രം 
യേശുകൊണ്ട ജവ്വത്താലെ 
ജഡം കൊള്ളം ന 9... യു 

സൂരാജ്---ചെമ്പട 

പല്ലപി 
യേശുവി൯ പീരന്മാരേ ! 
ധൈധ്യത്തോടെ നടപ്പീ൯ 
തൃശൂ നുക്കുണ്ടു് ജയ്യം 
വൈരിയോട്ട് പൊരുതാത. 

ചരനണെഞ്ഞങറം 

ലേശവും ഭയം വേണ്ടാ 
നമുകിന്നു ജയിക്കാം 
യേശുതാ൯ ക്രടെയുണ്ടു 
നായകനായെപ്പോഴ്ച്ം--- യ്യ്യേ 

സ്റ്റേഫത്തി൯ കൊടി പിടി. 
ചെല്ലാടവും ചുററി നാം 
കാഫള:ങ്ങഗ ഉതുക വസ 

കോട്ടകഠംം ഇടിയുമേ--- യ്യ്രേ 
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ശത്രത്വം എന്ന നടു 

മതിലവന് ഇടിച്ച 
പുത്രത്വത്തി൯ന ആപിയെ 
തന്നു നമുക്തിനാത--- യേശു 

സുവിശേഷക്കൊടിയെ 
പിട്രച്ചയത്തീടുക 
സവിശേഷം പിവപരിക്ക 
കുരിശിനെറ രഫസ്യം--- യേശു 

സത്യമാം തഅര൭ ക്കട്ടൂം 

നീതിയെന്ന കവചം 

സത്യസുപിശേഷ്യത്ന 
ചെരിപ്പതും ധരിച്ച യ്യേശു 

രക്ഷയി൯ കൊടി നമുക്കി. 
ക്ഷണമുയത്തണം 
രക്ഷപെട്ട ജനത്തിനെറ 

ധൈയ്യുമവ൪ കാണുവാന൯്---- യേശു 

രക്ഷയിന ശിരത്രും 
വിശ്വാസമെന്ന പരിച 
രക്ഷക്സെറ വചനമാം 
ആത്മവാളു.ം ധരിച്ച യേശു 

ജയത്തി൯ കൊടിയ്യണ്ടു 

നമുകിന്നു പിടിപ്പാ൯ 
ഭ്പ്പെടാ൯ അടിമയി൯ 
ആവിയലല നമുക്ക. യേശു 

പീരന്മാകവേശ്യം ൩ത 
ധീരതയല്ലയോ € 
ഭീരുത്വം നമുക്കിനി 
തീരെ വേണ്ട നിശ്ചയം യേശു 

ജവ്വത്തെ നമുക്കേശു 

ദലം തരുന്നവന്നു 

യം ദയം ഫല്ല്േല്ൃയ്യാ 

ഫല്ലേലൃയ്യ്യാ നിരന്തം യേശു 

326 

എന് ക്രിസ്ത൯ യോദ്ധാവാകുവാ൯ 
ചേന്നേ൯ ത൯ സൈന്യത്തില് 
ത൯ ഭിപ്ൃപിമി കേട്ടു ഞാ൯ 
ദൈവാത്മ ശക്തിയില് 

219 

നലപോര പെരുതും ഞാ൯ 
എന് ക്രിസ്തു൯ നാമത്തില് 
വാടാകിരിടം പ്രാപിപ്പാ൯ 
ത നിത്ൃരാജൃത്തിരു 

തന് (രുശു ച്ചമന്നീട്ട്വാ 
ഇല്ലെരു ലജ്ജയും 

എനപ്േക്കു കഷ്ഷപ്പെട്ട താ൯ 
എന്നെന്നും ഓത്ത്വഴ്ടം--- നല 

പിശാചിനോട ലോക്വും 
ചേന്നിടും വഞ്ചിപ്പാ൯ 
വേണ്ടാ നി൯ ചപ്പും കപ്പയും 
എന്നുരചിട്ടും ഞന. നജ 

ഒ൪ മു കിരിടം അല്ലയോ 

എന നാഥ൯ ലക്ഷണാ 

ത ധയോദ്ധാവാഗ്ഗഹിക്കുമോ 

ഈ ലോക :ഡ്ൃംഖരം---- 
നല 

ഞാന് കണ്ടു വല്യ സൈന്യമാം 

വിശ്വാസ പിരരെ 
പിഞ്ചെല്ലം ഞാനും നിശ്ചയം 
ഈ ദൈവധീരരെ... നല്ല 

കുഞ്ഞാ ടി൯ തിരുരക്തത്താല് 
ഹനിക്കും ജയിക്കാം 
തനു സവ്വായുധവദമ്ലത്താല് 
എല്ലാം സമാപിക്കാം_ നല 

വല്ലൊരു മുറിവേരക്കുകില് 
നശിക്കയില്ല ഞാ൯൨ 
തന് ശത്രുവിനെറ കൈകളില് 
ഏല്ലിക്കയില്ല താന്. നല്ല 

എ൯ ജിപനെയും വെക്കുവാ൯ 
എസ നാഥൻ കല്ലിക്കില് 
സന്തോക്ഷത്തോടെറരുങ്ങും ഞാ൯ 
താ ക്രൂശി൯ ശക്തിയില് നല 

വിശ്വാസത്തിമെറ നായകാ 
ഈ നിന്റ യോദ്ധാപെ 
വിശ്വസ്മനായി കാക്കുക 
നര അന്ത്യത്തോ ഒ മേ. നല 
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ക്രിസൂവിന്റെറ രണ്ടാമത്തെ വരവു 
427 

4 ൮ശുൂ വരും വേഗത്തില് ആശ്വാസമമ 
യേശു വരും-വേഗത്തില്_ക്രിസ്പേശു- 

ചരണങ്ങാം 

മേഘം തന് തേരും അനേകരാം ഭൂതരും 

ശേഖരിപ്പാ൯ തന്നിലേയ്യ്കെ ല്ലാ ശുഭദ്ധരെ__ 

2 
ദൈവത്തെ സത്ൃത്തില് സേവചെയ്യവക്കു 

ചാവിനെ ജയിച്ചത൯ ജീപനെകൊട്ട്പ്പാ൯ 

വ 
തന്തിരുവരവിന്നായ് സന്തതം കാത്തവ൪ 

അന്തമില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ലഭിപ്പാ൯ 

4 
ഭൂത്യന്മാര താ൯ ചെയു സത്യപ്രകാരം 
നിതൃമഫത്വത്തി൯ രാജ്ചൃത്തില് വാഴാന് 

ത൯ ജനത്തിന്നെല്ലാ നിന്ദയെ നീക്കി 

അ൯വൃഭഭള കൈകൊണ്ടുകണ്ണൂനീ൪ തുടപ്പാ൯ 

€ 
ത൯ തിരുമുഖത്തെ നാം കണകൊണ്ടു കണ്ടു 
സന്തുക്കുരായെന്നും തന് നാമം സ്ത്രതി പ്പാ൯ 

[| 
ലോകത്തി൯ ചിന്തകഠം പോകട്ടെയെല്ലാം 

ഏ ക്പ്രത്യാശ ഇങ്ങാക എന് യേശു--- 

428 
കണ്ണികള് 

ക്ുഞ്ഞാടിനെറ കല്യാണും വരുന്നേ 

കാലതാമസമിലലെന്നറിവി൯ 

കാത്തിരുന്ന_കാത്തിരുന്ന- പത്തു 

കന്നിമാരെ നിങ്ങഗം ഒത്തുകൊഠംവി൯ 

ളു 
ലേതാമസമുഴ്ടൈന്നു കണ്ടു 

ക്ഷീണ്ടിച്ചറങ്ങിയാക്കമ്പകമാ൯ 

പാതിരാവില് കേട്ടണന്൯-മണ- 
വാളന് വരുന്നെന്നെരാല്പുവി ളി 

കാത്ത കന്നിമാരില് ബുദ്ധിയുള്ളേ൯ 
കൈകളില് എണ്ണയും സംഭരിച്ചു 
ബുദ്ധികെട്ടോര൪- ബുദ്ധികെട്ടോ൪ അഞ്ചു 

[കി | കന്നിമാരെന്ന്േ്യ്യായി പോയി കമങ്ജം? 

ബൃഭ്ധിയുള്ളേ൪ തെളിയിച്ച ദീപം 
കത്തനും വന്നണെഞ്ഞക്ഷണെത്തിത 

സന്നാഹഫമായ്-സന്നാഹമായ് -അവ൪ 

ചെന്നു കടന്നു മണ്ടിയറയിരു 

! 
എണ്ണ തേടിപ്പോയ കമ്പകമാ൪ 
വന്നുചേന്നപ്പാഗ കതകടച്ച 
ദുഃഖമോടെ. ദൂ3ഖമോടെ_അവ൪ 

മുളിപി മിചറവാതിലി.ല് 
6 

കത്താ ഞങ്ങശക്കു തുറക്കയെന്നു 

കെഞ്ചി ഭയേററം അഞ്ചു ബുദ്ധിഹീന൪ 
ചൊന്നിതപ്പോഠം- ചൊന്നിത മപ്പാഗ_ ന 
പോകുവിന് നിങ്ങളെ വിടത്തുകാര ? 

ഈവിധം നമ്മില് വരാതിരിപ്പാ൯ 
പ്രാത്ഥിച്ചണന്നു നാം കത്തിരിക്ക 

ത്തിരുന്നാല്.- കാത്തിരുന്നാത- നമു. 
കുഴുനന്മമുണ്ടാകുമെന്നേക്കടമം 

400 
രാഗം..-.ഇഗ്ലീഷ് 

1 ദേവസുത൯ യേശുനാഥ൯ 
വാനമദ്ധ്ൃത്തിമര 

ശോഭയോട്ടദിചിടുന്ന 

നാമെന്നു ഞാ൯ കാണും 

9 നിീതിസൂയ്യ൯ തന്നുടയാ 
ചൊട്്ടൈകളി൯ കീഴില് 

ഏതു ദിപസത്തികലാ- 
രോധഗ്വൃത്തോടുദിക്കും 

9 ത൯തിരുശരീരമായ ത൯. 
കാന്തയെ ചേപ്പാ൯ 

അന്തരീക്ഷേ വരും ക്രിസ്പ൯ 
സത്തുക്ഷനാധേററം 



490 

[: 

മണ്ണിലുറങ്ങുന്ന തന്െറ 
പിശ്വസ്ദ സേരെ 

നിണ്ണയമെഴ്ന്നേല്ലിക്കും 
തന്നോടിരിപ്പാനായ് 

ജീപധാരി ക്ദയുള്ള 
വിശ്വാസികളെല്ലാം 
രൂപാന്തരമൂത്തി കലായ് 
വാനിത പ്രഃവശിക്കും 

കുഞ്ഞാടി൯ വിശേഷമായ 
ക്ല്യണത്തികലീ 
സുങ്ങജാതജിപ(രപി ക. 
ളംശികലായ് തീരും 

നിത്യജീപന്നുറവയാം 
ക്രിസ്നേശുവിരനിന്നു 
ശുഭദ്ധജീപജലം വാനിട്ട. 
ജിവനെ കാക്കും 

വാനമമദ്ധ്യത്തിജ.ത തന്െറ 
മാനിനിയോട്ടു ചേ. 
ന്നാനന്ദമാന്ന വാണിട്ടും 
സീയോന് സഭാനാഥ൯ം 

രാഗം__ഇംഗ്ലീഷ് 

എ൯ ത്ആത്മാവേ ചിന്തിക്കുക 

നി൯ മണവാളന് വരവെ 
നി൯ രക്ഷകന് പ്രത്യക്ഷത 
ഉള്ളില് പ്രത്യാശ ആക്കുകെ 
എ൯ പ്രിയനു മഖം കാണും ഞാ൯ 
ത൯ കീത്തി നിത്യം പാടടവാ൯ 

ധ്വനിക്കുമേ ത൯ കാഫമം 

ഉയിക്കം ഏല്ലാ ശുദ്ധരും 

മോക്ഷാനന്ദം 

ക് 

221 

മിന്നിഴും മേഘവാഫനം 
ലക്ഷോലക്ഷങ്ങം ദൂതരും--- എന്൯ 

ഞാ൯ ക്രിസ്പു൯ (ക്രൂശിന് രക്തത്താല് 
തന്ദുമ്പില് നികഷ്ടുമകനായ് 
സ്റ്റേഫത്തില് വാഴ്*ം കൃപയാല് 
സവ്ൃയവി ശുഭ്ധന്മാരുമായ് എ൯ 

ഏനിക്കായ് കണ്ണീര ഒഴിച്ച 
തകട്ി൯സ്സേഹ ശോഭയും 
ആണികളം ചെതുളച്ച 
തൃക്കൈകളെയും കണ്ടിടും. എ൯ 

എനു കാന്തനെ എന് ഫ്ൃദയം 
നിന് സ്ററേഫത്താലെ കാക്കുകെ 
പ്രപഞ്ചത്തി൯ ആക്കണം 
എന്നിതനിന്ന കററിടടുകെ_ എ 

നിന് സന്നിധാ നബോധത്തില് 
എ൯ സ്ഥിരവാസം ആക്കുകെ 
നിന൯ വരവിനന്റെറ തേജസ്സില് 
ഉധംകുണ്ണി൯ു മുമ്പില് നില്ല ക__എ൯ 

ഒ൪ ആയിരം സംവത്സരം 

നിന് മുമ്പില് ഒരു ദിനം പോര 
അതര എസ ഉള്ളം താമസം 
ഏന്നെണ്ണ്ണാതെന്നെ കാത്തുകെറ൦__എ 

നീ ദൂക്കിചാലും ലോകമേ 
ഥാവിലല്ലെ൯ ആശയം 

നീ ക്രുദ്ധിചാലും സദ്ധമേ 
ഞാ൯ പ്രഠാവിക്കും ത൯ വാശ്ദത്തം_എ 

ത വൃത്രന് സ്വന്തമാകുപാ൯ 
വിളിചെ൯ ദൈവം കൂൃവയാല് 
വിശവസ്ത൯ താന് തികെക്കുപാ൯ 
ഈ വിളിയെ ത൯ തേജസ്സാല്൯__എ൯ 

1.11141.55 01 1112, '1:1 

മോക്ഷാനന്ദം 

പിഹാകീ--അടതാള ചായക്ക് 

പല്ലപി 

നിത്ൃഭാഗ്യസ്ഥലമാകും 

സ്വഗ്ലസീയോ൯ വുരമെ 

ഓത്തിടടുമ്പോഠം ഹത്രഭയാ 
സന്തോക്ഷമെന്്റെറ മനസ്സില് 

ചരണങ്ങറം 
രാജരാജ തലസ്ഥാനം 
തേജസ്സ്സേറും നഗരി 
രാവു നിന്നില് ഇല്ല ക്കു 
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ദൈപസസന്നിധി നിനക്കെന്നുമേ വാഴ്ഠം നാം സത്തുഷ്യരായ് 
തന്നിടുന്നു വെളിച്ചം ഫല്ലേല്ൃയ്യാ- ഫഹഃലേലുയ്യാ 

നി൯ സുത൪ ധമ്പരലേ-- നിത്യ രാജന് മുമ്പില്നിന്നു നാം 
കണ്ടിട്ടും ത൯ സൌന്ദയ്യം 
കീത്തിക്കും ത൯ മഹത്വം 

ഹല്ലേലുയ്യാ വേഗത്തില് 
രാജനു മൂമ്പിത നിലം നാം 

' 9 എത്രയും മനോഫരം വി- 
” ചിത്ര നിമ്മിതങ്ങളഠയ 

രത്അവാസസ്ഥലങ്ങധ എത്ര 
എസ ശാശ്വതമാം അവകുശ3മ 

അനുഭവിചീടുമേ ഞാസ൯ ഉ രാജ൯ മുമ്പില് നിന്നു നാം 
ധരണ്ടിപിട്ടതി൯ പി൯-൨ നിതൃ നക്കും പോരി൯ ആയുധം 

തീന്നു യുഭദ്ധാഭ്യാസപും 3 ശുദ്ധിമാന്മാര വസിക്കുന്ന 
തന്നെല്ലാ (പ്രയാസവു--- ഫലേ 

നിതൃമാം ഭവനമേ 
സത്ൃസ്നറേഫം വാണീടുന്ന്ങ്ങ 
ശത്രരപില്ലഫോ സ്വപ്പൂരമതില് 
ശ്വസിക്കും വായു തന്നെയും 
സ്നറേഫമമേ- സ്നേഹമേ നിത്യ 

ടു രാജന൯മുമ്പില് നിന്നു നാം 
പ്രാപിക്കും ത൯ വാശ്ദത്ത---- ഫല്ലേ 

നാം പിതാവി൯ രാജ്യത്തില് 

വാഴ്ചം നിത്യ തേജസ്സിത-- ഫട്േ 

4 ഭൂതരി൯ ചേതോഫരമാം 

ഗീതങ്ങഗ കേട്ട സദാ 4 രാജന് മുമ്പില് നിന്നു നാം 

മോദമോടെ സുഖത്തില് വാഴാം ശോഭിക്കും നിരന്തരം ഫല്ലേ 

കുഞ്ഞാടിന്നുടെ ദിപ്യസന്നുതി തീര ബലഹീനത 

തീന്ര എല്ലാ ക്ഷീണത--- ഫല്ലേ 
വീടണ്ടെടുകപ്പെട്ടവ൪ 
കൊണ്ടാടം_ഛന്നേക്കമേ---നിത 

സം യ 5 രാജന് മമ്പില് നിന്നു നാം 

ട്ര ദോഷ്ഷമൊരികലും പഠുദീ- പ്രാപിക്കും നിതൃഠനന്ദം--- ഫലേ 

സയിത കടന്നീടാ ി നിത്യജിപ൯ ഇമ്പങ്ങഠ്ം 

നാശമില്ലാത്തൊൌരു ദേശമേ തേജസ്സി൯ കിരീടങ്ങ൦ം--- ഫജ്ലേ 

ക്ലേശം ലേശവും ഉഠംപ്രവേശിക്കാ 

ആശ്വസിക്കും സദാ ൫ രാജ൯ മുമ്പില് നിന്നു നാം 

പിശ്വാസികമേശു അരികില് നിതയ ചെയ്യും സ്നേഡസംസഗ്ശും--- ഫജ്ലേ 

എല്ലാ ദൈവമക്കളും 

൫ എന്നെ സ്ന്റേഹിചപനാമെ൯ എന്നും ഒന്നായാണീ$ം--- ഫള്ലേ 
പൊന്നു രക്ഷകനെ ഞാ൯ ലി 

ചെന്നഭിമൂഖമായ് കാണുമ്പം 7 രാജ൯ടുമ്പില് നിന്നു നാം 
എന്നാ നറദമൊ പരിഘണ്ണുമാം ചെയ്യം നിത്യവന്ദനം-- ഫജല്ലേ 

താന് തിരുസന്നിധി നാമും സ്വധ്ലസൈന്യവും 
മഹാ ഭാഗ്യമേ. ഭാഗ്യമേ-- നിത്യ ഇവ്പകാരം പാടീഴും- ഫലേ 

[റിം ജെം അന്ത്രയോസ് ] 

432 മുദുദ 

രാഗോ ഇംഗ്ല 'ഷ എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്ടം [_സ്വദ്സീയോന് 

11] രാജ൯മ൯പിത നിന്നു നാം ഏത്ര ഏത്ര ശ്രേഷ്ടം ! 

കഞ്ജിടടം തന് സെനന്ദയ്യം കത്ത൯ വാണീടും സിംഹാസനവും നല 

ഫടല്ലലുയ്യാ-ഹല്േലുയ്യാ കീത്തനങ്ങാം പാട്ടം ഭൂതരി൯ പീണയും 

ടൂതന്മാക്കു തുല്യരായ് സ്യോത്രഗീതങ്ങഠം പാടുന്നവ൪ നാദവും-! 



വിവാഹം 0,151] 

പന്ത്രണ്ടു വാതി ലുകഠം._ 
കുട്ടുത്തൊഴ കുന്നു പമ. നദി 

മിന്നും നവരത്നംപോല്ത 
വീഥിയെലാം മിന്നിത്തി ഉങ്ങീഴുന്നു 
മുത്തുഗേപേരങ്ങഗ-ശ്രേഷ്ടമാകു വണ്ണം 

ശുദ്ധ പൊന്നി൯തെരു_ ഫീഥി മഫാചിത്രം 
ചൊളിക്രടടാതുള്ള -തേജുസ്സൂദിക്കുന്ന 
പലലഭന൯ പട്ടണം ന) 

ണുംനേരം അല്ലലെല്ലാമൊഴിയും- ഏത്ര 

കു 

ജീപനദി സ്വച്ഛമായ 
ഒഴ്ടികുന്നു സിംഹാസനത്തില് മുന്നില് 
ജീവവൃക്ഷം തഖിച്ചി. 
രാറൂുവിധ ജീപഫലം തരുന്നു 

സ്വ്ൂസിയോന൯ തന്നില്. സ്മൂയ്യചന്ദ്ന്മാരും 
ശോഭയേറും നല ദീപങ്ങളും വേണ്ട 
ദൈവതേജസ്സതി-നെ പ്രകാശിപ്പിച്ച 
ക്ങഞ്ഞാടതി൯ വിലക്കു 

വി 
ദൂത൪ ചുഴന്നു നില്ലെം, 
ആസനത്തില് ദൈവമകു മിരിക്കെ 
ദൈവമക്കമ നടുവില് 
തേജസ്സോടെ ദൈവകുഞ്ഞാടിരികെ 
ക്രഃബഖ൪ സറാഫിമാ൪_പര്രങ്ങമാല് പറ. 
ന്നതുന്നത൯ മു൯ അ-ലങ്കാരമായ് സ്മൃതി 
നിത്യം ചെയ്യുന്നതും ആയുള്ള കാഴ്ഠുകഠം 

പുത്ര ഏത്ര ഇമ്പം! 
മനോഫരം എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്ടം__ ഏര 

ലി 
ഫഥജല്േലുയ്യാ ഗീതം 

പാടിയാഴ്ടം ദൂതന്മാര കോടാകോടി 
വലഭദനെ സ്മൂതിച്ചു 

വന്ദിചീടും സ്രഠഫഗണം വളരെ 
ശുദ്ധന് ശുദ്ധ൯ പരിശുദ്ധ ൯ മാകുഞ്ഞാഴു. 
നിത്യം സ്മൃതി തനി. ക്കെന്നുമാശബ്ദമായി 
ഒത്തുപാടും ദൈവ ടൂത൪ കോടാകോട്! 
കിന്നരനാദമോട്ടം 

ഭിപ്ൃയകാന്തിയെങ്ങും വിമ ങ്ങീടുന്നു- ഏത്ര | പലതരം ഗീതങ്ങഠം പാടീടുന്നു-- എത്ര 

4൧112൮: വിവാഹം 
484 2 മന്നിടത്തില് സ്ര്രീപുമാന്മാരായ് 

മനുവവംശത്തെ ആനന്ദഭൈരവി--ആദിതാളം 

പല്ലപി 
പന്നിടേണഃമ പൊന്നേശുവേ! 
കാരുണ്യത്തോടെ 

ഇന്നി മംഗലം ശുഭമാവാ൯ 

അനുപജ്ുപി 
നിന്നുടെയ ദ സരിന്നീ 
മന്മിരെ ക്രടിയൊന്നോയി 
വന്നിടുംനേരം കത്താ നി൯ 
സന്നിധി പ്രസന്നതയാല്__ വന്നി 

ചരണങ്ങറം 

[ നിന്നിലാരംഭിച്ചുമ്ളതെല്ലാം 
നലപസാനം 

ഏന്നുമെ പ്രാപിചീടുന്നഫൊ 
നിന്നുടെയാശിസ്സതിനാ 
ഇന്നിപിടെ പേണം ഞങ്ങ. 
ക്കെന്നു യാചിക്കുന്നു നാഥാ 
മന്നവാ കാരുണ്ദവാമന---വന്നി 

മന്നവാ നി നിമ്മിചാദിയില് 
ഉന്നതനാം നി൯ ഹിതത്തി൯. 

പണ്ണമിന്നി ഭപനത്തിര 

ചേന്നുവന്ന ദമ്പതി കഠം 
എന്നുമാശിസ്സ്സോടട മേവാ൯൨_ വന്നി 

൭ കത്തഭനശുത൯ ്രിയയായി 
തിരുസഭയെ 
ചേത്തപപോല് തമ്മില് സ്നേഫിച്ചിപര 
കത്ത നശൂവിത ജീവിക്കും 
വുത്രസമ്പത്തേറിയുള്ളേ_ 
രത്തമകുട്ടംബമായി . 
ടിദ്ധരയില് വച്ചിഷീടാ൯__ പന്നി 

4 പണ്ടു കാനാവില് കല്യാണത്തെ 
നിന് സന്നിധിയാല് 
വേണ്ടപോലലംകരിച്ചചാ 
ഉണ്ടുതിന്നുള്മോരാമോദം 
പ്ൃണ്ടുമാത്രമല്ല ഞങ്ങഴം 
കണ്ട നി൯ സന്നിധിയതെ 
കൊണ്ടുസന്തോഷിചീടുപാ൯ _വന്നി 
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5! മംഗളം ചേന്നു വസികേണാ 
ദംപതിമാരും 
തങ്ങടെ മാതാപിതാകുളും 
മംഗളം ഭവിക്കെണം തല് 

1111. 1.05 ൧2൧൨ 

435 
ചെഞ്ചരുട്ടി--അടതാളചായ്ക്ക് 

ശാബതനാലഹൊ- ഏന് ഫുദയഅിനുമോ- 

[ടം 
അനുപല്പപി 

സ്വദ്ലസന്തോഷത്തെയീഭൂമിയതിര നല്ലം 

ചരണങ്ങറം 
ന്നോക്കു 

ശ്ുഭദ്ധമായ് ശാബത കാപ്പതിന്നോത്തീടു.- 
കത്തുസന്നിധൊൌ അടുത്തുചെന്നിടാമന്നു - 

ളു 
ദെഫമനസ്സുകഠം കി യനുഗ്രഫമുഭള്ള നാം 
ഏകീടുന്നെന്നും വിശിക്ജവിശ്രമത്തെയും--- 

21:01 00 പലവ: 

436 

ഹരികാംബോധി_തിശ്രം 

1 നിന്െറ ദാസരി൯ മദ്ധ്യത്തില് 

യേശുദദവനേ 
നിന്റെ സ്വന്ത വാശ്ദത്തംചേഠര 

പന്നിടേണമേ 
നിനെറ സ്നേഹം കീത്തിപ്പ”൯ 

നിന്െറ മൂതറിയിപ്പാ൯ 

ശക്തിം പ്രാപി തന്നീടേണമെ 

9 സന്നിധാനത്താല് ഈ യോഗ 

നീ നിറഷ്ലൃക 

തആത്മദാനത്താല് നീ വേഗം 

ശധൈധയ്യം നല്ലുക 

11 1,0൩8 ൩൧.൦7 

സോദര സോദരികമും 

മംഗമ൦ം ചേന്നു മേവണം 

ഇങ്ങു വന്നിട്ട മമോരെലാം--- വന്നി! 

ശബ്ബത്ത്നാള് 
3 

ലോകവിചാരമാം ഭാരമെല്ലാമകന്നു പോയ് 
സ്വദ്ല്രീയവായു ശ്വസിക്കാമട്ടിനം തന്നില്-- 

ട് 
ദൈവമകുഠ ഇഫ ദിപ്യസംസമ്ലമതിന്നായ് 

ഐകമതൃത്തിര ഒരുമിച്ച വരു മന്നോരു- 

| [പോലെ 

സരപ്രവ്ൃത്തികളില് രക്ഷകന് ചെയുതു. 
ഏപ്ലെഴ്ുന്നതിനു ഭിപ്യാവസരമേകും-_ 

€ 
ആദൃഫലമതു കത്തനു കാട്ടവെച്ചെന്നാല് 

ആക്ടുമുഴു വസ അനുഗ്രഹം വരും നൂനം 

പ ളേളോത 

നിത്യമായ് സ_൪വുരെ ദൈവജനത്തിന്നു- 
സ്വസ്ഥതയതിന്നുടെ അച്ചാരമാകുന്നു--- 

ശുശ്രൂ ഷാരഭേം 

പാപികളെ രക്ഷിപ്പാ൯ 
ചാവിരുനിന്നുഭ്ധരിപ്പാ൯ 
ക൮൨, ജ്ഞാനം, സ്സനേഫമേകുകം 

2497 

സിന്ധുമന്ദാരി__.ആദിതാളം 

കരുണചെച്ലു, നി_-ഈ സമയമതിരല് 

നരരക്ഷ്മ കനെ. നി൯സ്തൂതി പുടിടാ൯ 

മഠാനവക്കുപേണ്ടി_ദൈവസന്നിധാനെ 

മാദ്ധ്യസ്ഥം ചെയ്തിടും. പ്രധാ നാചാഷ്യനെ 
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ഫ്യരണം 

മുഹത്വഠം നിറയും സിംഫാസനത്തി൯ 
മുമ്പില് നില്പൂ ട്ൂത- സേനകളെന്നും 

നാമ കിത്തനം-യോഗ്ൃമാംവണ്ന്ം 
പാടീടുന്നതുപപോത. അടിയാരും ചെയ്താന്. 

338 
കാപി---ആദിതാളം 

പരിക നാഥാ! ഈ യോഗത്തില് 
വരിക നാഥാ! ഈ യോഗത്തിങ്കത__ന് 

ചരണങ്ങറം 

മന്ദബുദ്ധിയോടിതാ- ദാസന്മാരവന്നീടുന്നേ 
തരി കനാഥാ-സത ബുഭ്ധിയിപ്പോഠം__പരി 

ക 
മറ്ന്ന്മയമാം ഞങ്ങധം _മഭ്ധ്യത്തില്വന്നിറങ്ങി 

നിലഷ്ക് നാഥാ-നിന്നാത്മാവിനാല്-__പരി 

ി [ണിടുന്നേ 
ആശയോടിതാ ഞങ്ങ. സാക്യാംഗം ൨. 
ആശിഷം താ മഴ-വെയ്യുമ്പോമെ-_ വരി 

4 
ഹല്ലേലൂഹല്ലേലുയ്യ്യാ- പാടുവി൯ യേശുവിന്നു 
കൊടുപ്പി൯സദാ-സ്കൃതിസ്ലോത്രങ്ങമെ.- വരി 

൭ 
തറതസുതാത്മാവിന്നു_വന്ദനം ഇന്നുമെന്നും 10 
ആക സദാ കാലാന്ത്യത്തോളം__. പരി 

299 
തോടി---ചെമ്പട 

1] ഈ സഭാന്തരേ പരേണ. 
മേശുവേ ക്ഷണേന നീ 
ദാസരോടു നീതിവാകൃ.- 
മേോതുവാനിന്നേരമേ 

ക ഒന്നിലേറെയാള്ു. ചേന്നി_ 
രന്നീടുന്നതാകിലോ 
അന്നു നി കൃപാസനേയി. 
രുന്നിടഠമെന്നുള്ളൊരു 

3 നിന്നുടെ മൊഴിക്കു നീക 
മിലിതോത്തു ഞങ്ങളും 
വന്നുകൂടി നിന്നെ നോകി 
വാഞ്ഛയോട്ട് കെഞ്ചുന്നു 

4 അബ്ബരഹാമിനോഴ്ചക്ൂടെ 
സഞ്ചരിച്ച ദൈവമേ 

വിഭ്ൂമിചീടുന്ന ഞങ്ങളില് 
കൂവ തരേണമേ 

ട യാക്കോബിന്നു കണ്ടോരേന്ടി.. 
യാകു മേ ശുനായകാ! 

നിക്കമെന്നിയെ ചൊരിഞ്ഞിടേ. 
നൊെമിന്നു നല്വരം 

9 മുപടപല്ലെരിഞ്ഞിടാതെ 

മോശ കണ്ട ജ്വാലയേ 
ഇപ്പോഴ്ിജനത്തിന്നാത്മ- 
ദാനം നി നല്ലേഛണമേ 

7 കാനനത്തിലന്നുയത്തി_ 
യോരു സപൂസാമ്യനേ 

വാനസേനയോടെഴ്ചന്നെ_ 

മ്ളേണമേ സഭാന്തരേ 

8 ചോരകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ. 
വിലയ്മു, കൊണ്ട നിന്നെയി_ 
ദാസരിന്നു കാണുവാ൯ 
കൃവചൊരിഞ്ഞീടേണമേ 

9 ആണിയാര തുലച്ച നിന്മെറ 
വാണി കണ്ടിടുന്നേവരും 
വിണു നിന്നോടേകമാകുവാള് 
കുവ തരേണ്ടമേ 

കുന്തമററ നി൯ വിലാവിന൩െ_ 
യ്നേകർ കണ്ടു നിയ 
അന്തികെയണെഞ്ഞീട നരുഠ്ംക. 
പൊന്നുനായകാം 

[1 

നാഥനാമാഗ്രി__.ആദിതാളം 

പട്ടൂവി 

യേശുനാഥാ വന്നീടേണം 
ദാസരെ ആശിീവ്ൃദിപ്പാ൯ 

അനുപല്പപി 

ചേശവും താമസിയാതെ 
ഈശനേ നീിയെഴ്ഴന്നെള്ളാന് 
ആശയോടെ കാത്തിടുന്നേ 
ദാസരിന്നി സഭുത്തു ര... 

[ 1. 
യേശു 
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ചരണങ്ങറം 

1 നിന്നുടയ സന്നിധിയില് 
ഉണ്ടു പരമാനന്ദമെ 

നിന്നുടെ വലഭാഗത്തില് 
നിത്യം പ്രമോദങ്ങളു.ണ്ടു 
നിന്നടിമല൪ പണ്ടിയും 

നിന്നടിയാരി൯ കനിഞ്ഞു 
തന്നരുഗക. നി൯കൃൂപകഠം 

ഇന്നു നിറവായ് പരനേ 

ജള പാനലോകം തന്നിലുള്ള 
ആത്മിയാശിസ്സുകമലെല്ലാം 

മാനവക്കു നല്ലീടടവാ൯ 

നിന്നില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

യേശു 

22 1പ്൩91 228127, 

ഏന്നതിനാല് ആരും വൃഥാ 

പോകുവാന് സംഗതിയില 
നി൯നിറപില് നിന്നു കൃപ 

മേല്ലച്ഛമേത വകരേണമേ---- യേ 

യ അപ്പമഞ്ചെടുത്തു പാഴ്കി 

അഞ്ചു സഫസ്രംപേക്കു നി 

തൃപ്തി വരുമാറു നല്ലി 

ശേഷിചചത്രാദു പാത്രം 
പ്രിതമായെടുത്തപോല് 

നി൯സവചനം തക്കൈകളില്ത 

നേരമിതു തന്നിചെട്ട. 

ത്താശീവൃദിച്ചരുമു.ക__-- ടേ 

൧1ന് 15117൧. 

321 

മണിരദം__ആദിതാളം 

; 
ഞങ്ങടെ കൈകളിസ പേലയതെല്ലാം 

ഭംഗിയായ്യക്ധിപ്പില-ദേവാ 

തിങ്ങി നമമോദമായിന്നടിയാ൪ സ്കകുതി 

തന്നിടുന്നാടരവായ് 

ളു 

മു൯മഴ പി൯മഴ വപേനലതെല്പാം 

അ൯പിനോടെ പകന്ന---നാഥാ 

ഇമ്പമോടീ ധനധാ നൃങ്ങളേോടിതാ 

സന്നിധി ചേന്നിടുന്നെ 

ട് 
പലപിധ ധാനുങ്ങംകൊണ്ടെ ന്പിഠയട്ടെ 

മലകാഠം നിലങ്ങളെ ലാം---അതു 

പിലയട്ടെ പ്ലമേനി ഒഴിയട്ടെ ക്ഷാമവും 

തെളിയട്ടെ നി൯ മഹത്വം 

4 

അറകഠം നിറയട്ടെ ധാന്ൃങ്ങളാല് പരി. 

പ്ൃ്ുമതായ്ക്രരനേ---പര 

മാനന്ദം തൂകട്ടെ പടടകംം തോറും നി൯ 

മാനങ്ങലാത ദിനവും 

ആദ്യഫലപ്പെരുനാള് 

9 
ഞങ്ങടെ ആഴ്ുകള യിരമായ്പെരു_ 
ക്ടനെമെ പരനെ.---പശു. 

ക്രട്ടവുമായിരമായിരമാകട്ടെ 
നിന്നനുഗ്രഫമതാര 

6 
എക്കുമാരനെ ഏഴ കശക്കായ്യ് തന്ന 
ദാ നമതിശയമെ---ഇതി.-- 
ന്നേതു തരുന്നിന്നീ പാപികഠം ദൈവ 
ഏഴ കഠംക്കേതുമില്ലെ 

[| 
ചൊല്ലിക്രട്ടാതൊരു ദാനത്തിന്നായ് നി 
കല്ലെല്ൃയ്യാ പരനെ-_സ്മൂതി 
ഹല്ലെലുയ്യാ ഇന്നും ഹല്ലെലുയ്യാ എന്നും 
ഫല്ലെലുയ്യാ സതതം 

൫ 
ഏററമസാരമായു ഒളയ്! ഞങ്ങടെ. 
കാഴ്കമം സ്വീകരിച്ച---ഇപ്പോഠം 
ററമതാക്കമനുഗ്രഫമേകി 
പോഠററിടെണം പരനേ 

ഴു 
ഞങ്ങളിതാ ഇന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെയും 

മംഗമമായിത്തരുന്നു ഭിവ_ 

നുൂ൭ള്ളൊരു യാഗമായുന്നതനേ ഇതു 

അംഗിീകരിക്കെണമേ 
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മഗ 
23ാം ണങ്കിത്തനം 

1 ഏന്നെ മേയിചീടുന്നോ൯ 
ഏകനാം യഫോേോവ താ൯ 

എന്നും മുട്ില്ലാതെ കാത്തു 
ഏന്നെ വാലിച്ചീടും താ൯ 

9 പച്ചയുമ്ഭ മേചിലില് 
ഭദ്രമായി തീററും താ൯ 
സ്വച്ഛുശാന്തവെള്ളം കാട്ടി 
സൂക്ഷിചീടും ഏന്നെ താ൯ 

ജ താ൯ തനുപ്പിചീടുന്നു 
ദാസനാം ഏന് പ്രാണനെ 
ത9൯ നടത്തുന്നെന്നെ നതി. 
ശാലയില് ത൯ നാമത്താല് 

4 ക്രരിരുഠം താഴ്ലാരത്തില് 
കരടെ ഞാ൯ പോയിടിലും 

ഓഠരനത്ഥത്തെയും ഏുനെറ 
ഉള്ളിരു ഞാ൯ ഉയപ്പെടാ 

 മാപരന൯ ഛഏന്നോടെന്നും 

വാഴ്ടിന്നാ൯ ത൯ കോല്വടി 
ശോഭധയോടെന്നെ നടത്തി 
ശോകം നീക്കി കാക്കുന്നു 

6 ശത്രുകും കാണ്കെ സദ്യ 
താ൯ കൃനികെ രുക്കുന്നു 
ചിത്രതെലം ഏന് ശിരസ്സില് 
തേച്ച രക്ഷിചിടടം താ൯ 

റ് ഏമ്ദെറ പാനപാത്രവും 
നന്നും എഏട്ണുമാകുന്നു 
ശേസ്െറ ആയ്യകഷ്കാലം നന്മ 
ഏകും താന കാരുണ്ടൃവും 

8 ദൈവ ആലയത്തില് ഞാ൯ 
_സവ്യകാലം വാണിടും 
ദൈവതാതവുത്രനാപി _ 
ക്കെന്നുമേ ഫള്േല്ൃയ്യഠ. 

നിന്നില്ല നന്്ുു യ 

27 

സമദ്മിത്തനങ്ങശ 

3423 

1 03-ാം സങ്കിത്തനം 1-1 

ക്യാല്---ആദിതാളം 

ഏന് മനമേ ! എ൯ മു് ഉഒ്ളമേ! നി 
വാഴ ക മാ യഫോപായെ 
തന്റെ മഫഠ_ നന്മക൦_ ചിന്തചെയ്യു 

വാഴ്ക മാ യഫോവായെ 

ച രണങ്ങഥം 

1 നിന് അകൃത്യം ഏല്ലാം 
അവന് ക്ഷമിചിട്ടന്നു 
നീക്കുന്നു ഭയങ്കരരോഗ. 
മെല്ലാം__നി പാഴ്ട്രൂക 

ഉ നഃശത്തില്നിന്നു നിന്െറ 
ജീപനെ വ്വണ്ടു 

നല്കുന്നു ദയ കൃവ 

നിനകുണിവാ൯-_നീ പാഴ്തൂക 

പ കഴുകുന്നു തുല്യം നവ 
യൌവനം വരുവാ൯ 
കത്ത൯ നമകുന്നു നന്മ 
ബഡ്ു നിറവായ്-__നീ പാട്തൂക 

7] പിഡിതന്മാകെല്ലാം 

നീതിയും ന്യായവും 
ദേദമെന്ന്യെ നടത്തീട്ടുന്നു 
താ൯--നീ പാഴ്കക 

$$ ത൯ വഴിക മോശെക്കും 
ഇസ്രായേല് മകുശക്കും മു൯ 
തന൯ പ്രവൃത്തി കളേയും 
അറിയ്യിച്ചു താ൯-_നീ വാഴ്ത്തുക. 

6 മാ കൃപ കാരുണ്യവും 
പണ്ട ദൈവം യഫോവ 

മഫല്ദയ ദീഘൃക്ഷമ 
ഇവ ഉടയോന്൯---നി വാക്ക 

" ഏക പരാപര൯ താ൯ 
ഭത്സികയിലെപ്പോഴ്ചം 
ഛൃന്നക്കം കാപത്തെ സം. 

ഗ്രഹിക്യില-__നീ ലാഷ്ക്കൂക 



9൫ 1174 12701% 0217,നമഅു 

൫ നമ്മുടെ പാപങ്ങശക്കും 
പാത കങ്ങശക്കും ദൈവം 

നമ്മോട് ചെയ്യുന്നില 
പ്രതിപകരം--നീ വാഴ്ക 

9 പാരിത്തതനിന്നാകാശം 

ഉന്നതമാകും൨ണ്ണം 
ഭക്തന്മാരോട്ടു തിരു. 

ദയ വലുതാം-- നി വാഴ്കൂക 

111)4 10% 11112114 

3൪൯ 

ശങ്കരാഭരണ൦--ഏകതാളും 

പല്ലപി 

പൈതലാകും ഞാ൯ 

യേശുനാഥന് അരികില് ആശീ൪ 

പാടത്ത്വന്നായ്ക്കന്നീടുന്നേനിപ്പോ്ം 

ചരണങ്ങറം 

മന്നവ വരനേശുവേ 

മന്നില് ജീപിക്കും നാളില് നി൯ 
മുന്നില് അമ്മമാര കൊണ്ടുവന്ന ശിശുക്മെ 

ഒന്നായന൯ുഗ്രഹിചതിനെ ഓത്തു--- പൈത 

ക 

മാവ്യില് നിന്നൊഴ്ട്കിയതാം 
പാപം നീക്കുന്ന ചോരയിൽ 

11000. 

33 
ചെഞ്ചുരുട്ടി--ആദിത ളം 

പല്ലപി 

യേശു൯ന്നു ഒ്ടില്വ സികിത_എനിക്കുഭാഗ്യഠ 

യേശു എന്നു മില് വസിക്കില് 

ചരണങ്ങറം ല് 

1 നലിടയനേശുവി൯ 

ചൊല്ലനു സരിക്കകിരു 

10) ഉദയാസ്തുമ യം തമ്മില് 
ദ്രൂരമാം പോലെ നമ്മില് 

ഉണ്ടായ ലംഘനങ്ങം 

അകുറമുന്നു താ൯൨നീ പാഴ്കുക 

11] മക്ലോടു പിതാവിന്നു. 
മുള കാരുണ്ദംപോലെ 
മഫത്വദൈവം ഭക്തക്കു 
കൂപ തരുന്നു--നീ വാഴ്ക. 

ശിശൂഗ നാ 

ചാവിന്നിരയായൊരുപാപിയെന്നെകഴ്റക് 
ജീവന് നല്ലയക വിശുദ്ധാവിയാല് __-പൈ 

5 
നിന്തിരു വചനമതു 
ചിന്തചെയ്യു ദിനാപ്രതി [കൊഴ 

സന്തോഷത്തോടെ പഠിച്ചന്തരംഥെ കൈ. 

ചന്തമാഷ്ക്രാപ്പാസകൃപയരുമെ ണം--- മൈ 

നിന്നെ പൃൂഴ്ണുമായ് സ്നേഹിച്ചു 
നിന്നുടെ പ്രതിഛായയില് 
വന്നീടുപാനെനിക്കു മന്നവാ നി൯കൃവറെ 
തന്നരുഗക സദയം ദി നാതേ 99ും----ലവൈ 

ടി 
നാമയില് പ്രിയമുള്ളൊരു 
നിമ്മലമായ ജീവിതം [യ്യൂതിന 
എന്നായുസ്സി൯ നാമെ ല്ലാംമന്നില്ഞാ൯ചെ 
നിന്നാവി]യാത തുണെക്ക ക്ത്താവേ-റഠൈ 

സാമാന്ൃഗിതങ്ങള് 
തെല്ലം ഭയമെന്നിയെ 

പുക്കാമെല്ലാനാളു.ം--- യേ; 

9 ആത്മവൈല്യനാമേശു 

തന്മഫത പസന്നിധെൌര 

എന്മഫാരോഗങ്ങലെല്പാം 

വറന്നു പോക്കു ം--- യേ; 

9 സവ്ൃശക്തനാം എന്െറ 

ദിപൃഭസ്പഫിതന൯ സദാ 
നിവൃഹിക്കുന്നു സവ്യവും 
ഏനിക്കായെന്നും--- യേ! 



സാമാനൃഗീതങ്ങറം മഴു 

ജീപനുമ്ള നാലെന്നും 
കൈവിടാതെ സദയം 
ദിപ്ൃസഖിത്വം നല്ലം 
സ്റ്റഫപവാനാകുന്നു--- 

സവ്യദായെ൯ വിരുന്നായി 
താ൯ ഫൂദയെ പാത്തെന്നാല് 

ഭവില് നിത്വവിരു- 
ന്നെനിക്കനഭപമാം__ 

കരിസ്മ ഏ൯ അന്തരംഗഥെ 
നിതൃവാസം ചെയ്യാകില് 
ശത്രു ക്ഠംമേല് ജയം കൊള്ളാം 
പ്രതി നിമികം_ 
നീതിയി൯ സ്ൂഷ്യനെനെറ 
ചേതസ്സില്ദിക്കു കില് 
നിതൃപ്രകാശമെനിക്കു 
ഇരുമൂ.ണ്ടാകാ-_ 

_ താനെന്നെ സ്റ്റേഫിക്കുന്ന_ 
താലെന്ന കതാരികത 
ആനന്ദം നിറഞ്ഞീടടന്നു 
ഞാനെത്ര ധനൃ൯- 

പാപത്താൽ ഞാ നവന്നു 
താപം നല്ല്രാതെ ശുദ്ധ 
ആവിയാലെപ്പോഴ്സം 
നടത്തെന്നെ കത്താ൨വേ_ 

യ്വേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

യേശു 

2468 ബലഹരി__ആദിതാളം 

പല്ലപി 
ശക്തി അതൃത്ഭുതമേ ! യേശുവിൻ തിരു. 
രക്തമതിനനെന്നുമെ ! 

ചരണങ്ങറം 
1] കൊടിയ പാപം നീചി 

വിടുതല് പ്യൂണ്ണുമായി_ 
ടട നരു മിടും ശുദ്ധി 
വടിവൊടേകിട്ടന്നൊരു__. 

കമ്പം വരുത്തുമൊരു 

ഡംഭരാഗകങ്ങഗക്കെള്ലും 
അന്തം വരുത്തി ജയത്തി൯ 

ശക്തി 1 

സന്തോഷം നല്ലിട്ടന്നൊരു__. ശക്തി 
നീക്കും പാപക്റകാം 
പോക്കും ശാപദോഷങ്ങാം 

ആക്കും ഫിമതുല്യനായി 
കറുക്കും അവസാനം വരെ... ശക്തി 

ന തതത്തത്തു 

കശ് 
ഹിത്തുസ്താന്_.ഏകതാളം 

പല്ലപി 
വിലയേറിയ കാലം, അഴിക്കരുതേ 

ചരണങ്ങറം 

1 വലിയ ധനത്തെക്കാമു.ം 
മഹ്വമ കിത്തിയെക്കാളു.ം 
പല ഭാഗ്യങ്ങളെക്കാളൂം 
പാരില് ഏല്ലാറെറകുാളു.ം__. വില 

ഴ പിണ് കൃപ നേടുവാനും 
വിനയം സമ്പാദിപ്പാനും 
പിണ പ്രസ്ധാദം ലഭിച്ചു 
വിലങ്ങി ശോഭിചിടാനും-__- വില 

9 മോചനം. നിതി, മനോ. 
സ്വസ്ഥത, വിശുദ്ധിയും 
നിച പാപി ലഭിച്ചു 
നിരന്തം (പ്രകാശിപ്പാനും__ വില 

4 ഉളളം റുറവും മാറ 

ളന്നത ദഭപൃയശോഭ 
തെല്ലും സന്ദേഹമെന്നയെ 
തെളിഞ്ഞു വിലങ്ങവാനും_ വിച 

438 

യമുനാകല്യാണി---ആദിതാളം 

പല്ലപി 

യേശുനാമം ജിവനാദം 
യേശുവറദം എ൯ സമ്കേതം 
യേശുനാമം ജിവദായകം 

ചരണങഞ്ങറം 
പാരില് സമസ്മ ദേശക്കാരും 
ഭാഷക്കാരും സ്തൂതിച്ചപാടും-_. യ്യേശു 

2 അന്ധകാര മതകുഠാരി 
അഖിചക്കും സന്തോഷ കാരി__ യ്യേശു 

9 അതിശയങ്കര വിശുദ്ധരക്ഷക൯ 
ആനന്ദന്തരും ദൈപതൃത്മജ൯__ യേ 

49 മഫസ്സുരനഭോതലങ്ങഠംകുപ്പുറം 
മഫത്വശോഭകടം കാണിച്ചി ടുന്ന__-യേ 

൭ എളിയ പാപിയി൯ യാചന കഠം 
ഏകപരനിനു തിരുമു൯ ചേക്കും_യ 
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ഫരികാംബോധി---രൂപകം മുഖാരി--ഏകതാളം 

പല്പപ! പല്ലപി 

അന്ത്യനാമം സ്മീപമെ പരമതാതനെറ വലമമരുന്ന . 
ചിന്തചെയ് സോദരാ ന ചരമവത്സലാ ! പരമവത്സ്ലാ '_ന 

കുരുതികൊണ്ടു പീട്ടൈട്ടുത്ത 

അനുപപല്പപി "  ജനത്തി൯ ദുരിതം കാണുകാ 
നീതിമാന്മാര വലത്തും 
നിതികെട്ടപ൪ ഇടത്തും ചരനെങ്ങഥം 

വേരതിരികപ്പെടും നാമിന്നായ് (നീ) ള് ലി 

ഇരുന്നീടടന്നോ ഒരുകുമായ്--- അന്ത്യ 1 ബഫുജനങ്ങളി൯ നടുവെ സ്ിന്നു റ 
$ സാക്ഷി ചൊന്നവ൪ 

ചരണം സാക്ഷി ചൊന്നവ൪-നിമനെറ 

രക്ഷകനെ സ്നേഫിക്കുന്ന മഫത്വ നാമത്തെുഷ്മിപ്പാനിഫ 
വസമൂലമായല്ലൊ--- 

ഏവക്കും അതു ഭാഗ്യനാളാം 

ശിക്ഷികപ്പെടും പാപികമക്ക്' (ഫൊ) 2 പരമസ്നേഹാഗ്നിയെരിഞ്ഞനുദിനം 
ഭയ്യംകരമേഠും മഹാ കക്കനാള9൦---- അ ആനന്ദിചവം. തആനന്ദിചവ൪ര_ഇര 

വെരുത്തവ്യാക്കലം പിടിചഫഹോ 
രാണ പോകുന്നേ. 

4൭0 ന 
 ബദിയായി്സവ്വവുംതിരുപ്പാദത്തിഃ 

കുുഴ്ഴുവെച്ചവ൪ര 

കാഷ്ം വെചവ൪- ഇപ്പോ 
ബലിപീഠത്തില് നിന്നകലെമാറഠിക്ട 
ണ്ടൊഴിഞ്ഞുപോക്ുനേ_ 

ചെഞ്ചരുട്ടി---രൂപകം 

പല്പപി 
നിത്യനാം വിധികത്തനാം 
യേശു വീണ്ടും വന്നിടുമെ 

അയ്യോ പാപീ -യേശു വന്നിട്ടുമെ 4 ഏററം ജ്വലിച്ച വെമിചം കൊടുത 
മേഫങ്ങളില്_യേശു വന്നിടുമെ നി൯ജനമിതാ_നി൯ജനമിതാ-പഃ 
ഗംഭീരമായി യേശു വന്നിഴ്ടമെ കാഠറി൯ ശക്തിയാലണഞ്ഞിരുണ്ടു 

അന്ത്യനാളില്_യേശു വന്നിടുമെ ക്രരിരുലായി തീന്നിതാ--- 
പിധിപ്പാനായ്-യേശു വന്നിടുമെ 

് സുപിശേഷകരില് പലരിലും നാഥ 

ചരണങ്ങറം വേഷമേയുടഒളവേക്ഷമേയുള്ജ-ത്൭, 

1 സിംഫാസസസ്ഥനായിറങ്ങും ീപ൯ നി൯ജനങ്ങളിത്ദിനംതേ 

ആ മഫാ ദിന൦--- നിത്യ കുറഞ്ഞുപോക്ുന്നേ_ ശ് 

9 ത൯ തീഡ്വിനെ കല്ലിക്കവാ൯ സ്വ൪- 6 യാവിധം പിന്ന ലീപിച: 

ലൂത൪ ചൂഴവെ-- നിത്യ നശിച്ചപോക്ുമേ 
നശിച്ചപോകുമേ-നിനെറ 

ജീപവചനമയച്ച ജനത്തില് 

ീപനെ നല്ക 

9 വ൯കാഫമകങ്ങമാകവെ 

എങ്ങും മുഴങ്ങവെ-- നിതയ 

4 അന്നാളില് ഭീതി നീങ്ങുവാ൯ 

ഇന്നേ ഒരുങ്ങണഠ--- നിത്യ 

തി 



സാമാന്ൃഗിതത്ങഠ്ം മാ3 

492 

നിയൊഴികെ' എന്നപോലെ 

പല്ലവി 

യേശരാജാവേയെന്നു ള്ളില് 
പാഴ്ചയെന്നേക്കും 

അനുപച്ലപി 

യേശുവേ നി൯ രാജ്ത്വമെ.ം 

ന്നുലടിത സ്ഥാപിക്ക- യേശു 

ചരണങ്ങറം 

ദൂ ഏത്രനാഠം ഞാ൯ നിന്നെ 

പുറത്തു തള്ളി അയ്യൊ 
അത്രനാമൂ.മെ൯ സ്വയ. 

മെന്നുള്ളില് വാണല്പോ- യേശു 

8 അക്രമിക്കൊഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത_ 
താലെന്നു ക്ളില്_ മ. 

ഹൃക്രമം വലതുമയ്യോ 

നന്നെ നടന്നു യേശു 

3 ആധിപത്യം തോളിലുട്ള 
നാഥനലാതെ൯ 

ആധി കല ക്ററി വാഴാ. 

നില്ല വേറാരും യേശു 

$ നാശത്തില്നിന്നെന്നെ പിണ്ടു. 
കൊണ്ടവ൯ നിയെ_ പെ. 
ന്നേശുവേ നി താനെ൯ 
രാജാവെന്നുമെന്നേക്കും__ യേശു 

൫ ശുദ്ധ൯ നീയതാചെന്നുള്ളം 
ശഭ്ധമാക്കുക_ ദൈവ 
ശക്തിയുമപ്പോമെന്നി_ 
ലധിപസിചഷിടും-_ യേശു 

493 
ജാവളി---ആദിതാളം 

പച്പപി 
ഏന്ന കമേ വരിക ശ്രീ മനുവേലാ 

അനുപല്ലപി 
നിന്മൊഴിപോലെ-മന്നവനേ നീ__ എന്ന 

ചരണങ്ങറം 
നി൯വിമി കേട്ട പാതിലി൯ പ്പ് 
ഞുു൯തുറന്നേനെഴ്ചന്നെള്ളിടുക വേഗം__എ 

ള 
നിന്നധി കാരം എന്നിലെന്നേക്കഥ 

മന്നവനേ നടത്തേണ്ടുന്നതിന്നായി---എന്നു 

3 
എന്നോട്ടക്രടെ- നീ പസികാമെ- 
ന്നുണ്മയാംവാക്കന് ത നായതുപോഥമെ---ഏ 

3 
എന്നില് നീയെന്നും-രാജനായ്വാണു 
നിന്നുടെ ജീപനിലെന്നെ വലത്താനായി്--- 

9 
എന് വലങ്കൈമേത്_നി പിടിചെന്നെ 
ഉന്നത നാടതിനോളം നടത്താനും-എന്നു 

464 
ജാവളി---ആദിതാളം 

വ പവി 

യേശുവിന൯തിരു;ഖദേ-__ഏനിക്കേററം 

ആശ്വാസം പ്രതിദിനമെ 

ച രണങദറം 

2 നാശലോകത്തില്നിന്നു 
സേനാമെന്നെയവസ൯ 

ആശയോടെ പാട്ടെടുത്ത- 
തോക്കുന്നേരം--- യേശു 

9 വാനദിനേശനാമെ൯ 

നായകനെ ഞാ-നെനെറ 

മാനസേ ധ്യഠനിചീടുമ്പോഠം 
സ്നേഫമാന്ന-- യേശൂ 

8 നാഥനാമേശുവിനെറ 
പാടത്തിലിരുന്നു ഞാ൯ 
വേദവാക്ൃങ്ങ൦ം കൃപയാല് 

ധ്യാനിക്കുമ്പോം.-- യേശു 

4 തഅഅരുമനണൌോദയ സമയേ 
പരിചോടെഴന്നു തിരു. 
ചരണാസമീപെ ചെച്ലുമ്പേഠം 
ഇമ്പമേഠും__ യേശു 

മ] രോ കാഷ്യങ്ടമെനന്റെറ 
നേരെ വന്നെരുത്തുകൌൊ_. 
ണ്ടോരോന്നായ് വിക്ഷമിപ്പിക്കും 
നേരമെന്റെറ- രയ്യശൂ. 



ളി 
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൭ മോടിയേറും മുഖത്തി-_ 
ലേറെ പാടടകളേററു 
വാടിയതോത്തു നോക്കുമ്പോഠം 
പ്രാണനാഥന് യേശു 

യ് മേഘവാഹഫനത്തില് സ്വ. 

ജ്ലോകട്ടുതരുമായി 

ആഫോഷമോടെ വരുമ്പോ 

ശോഭതിങ്ങും-_ യേശു 

355 

കണ്ണ്ണാടകം_.ധനാശി 

ഏകതാളം 
റ] യേശുവേ നിനെറ (രപഥീയെന്െറ 

കണ്ണുകഠംംകെത്ര ൭ സുന്ദയ്യം 

ശിക്ഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെ. 

പ്പോലെയാക്കെണം മുഴ്വസ 

ഒ സ്യേഹമാം നിന്നെ കണ്ടവന് പിന്നെ 

സ്നേഹിക്കാതെ ജീവിക്കുമോ 
മഫിപ്പിക്ണം എന്നെ അശേഷം 

സ്നേഹം നല്ല,ണം ഏ൯പ്ര3ഭാ। 

ജു ദീനക്കാരെയും ഹീ നന്മാരെയും 

ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ പന്നോനേ 

ആനന്ദത്തോ$ ഞാ൯ നിന്നെപ്പോലെ 

കാരുണ്യം ചെയ്യാ൯ നല്ലയകേ 

4 ദാസനെപ്പോലെ സേവയെ ചെഴ്ുു 

രമൈവത്തി൯ ഏകജാതനേ 

പംസം ചെയ്യേണം ഈ നി൯ വിനയം 

എന്റെറ ഉട്ജിലും നഥേനേ 

 പാപികുമുടെ വിപരീതത്തെ 
എല്ലാം സഫിച കുഞ്ഞാടേ ! 

കോവി പ്പാനല ക്ഷ്മമിപ്പാനുമ്ള 

ശക്തി എനിക്കും നല്ലയകേ 

൫ തനറെ പിതാവി൯ ഹിതമെപ്പോട്ം 

മോദ.മോട്ടട൯ ചെയഷ്യോനേ 

എന്റെറ ഇക്കവും ദൈവ ഇത്ളത്തി- 

ന്നനരപമാകേണമേ 

7 തിരുവെഴിത്തു ശൈശവം തൊട്ട 

സ്നേഹിചാരാഞ്ഞ യേശുവേ 

ഗരു നീ തന്നേ വചനം നന്നെ ഗ്രഫി.- 

പ്ലിക്കനി൯ ശിക്ഷ്യനെ 

8 

1( 

11 

12 

രാത്രി മുഴുവന് പ്രാത്ഥിച്ചണന്ന 
ഭക്തിയ്യള്ളോരു യേശുവേ 

(പ്രാര്ഥിപ്പാ നായും ഉണരാനായും 
ശക്തി തരേണം എന്നുമേ 

ലോകസ്ഥഠനങ്ങ൦ സാത്താന് മാന. 
വെറുക്കും ദൈവപിരനേ [ങ്ങ 
ഏകമാം മനം തന്നിട്ടെ൯ ധനം 

ദൈവം താ൯ എന്നോഷ്ണിക്കുകേ 

കെൌശലങ്ങളു.ം ഉപായങ്ങളും 

പകെക്കും സത്യരാജാവേ 

ശിശുവിന്നുഭഭ പരമാത്ഥത 

എന്നിലും നിത്യം കാക്കുകേ 

ഇഫലോകത്തി൯ ചിന്തക ഒട്ടം 

ഇ ലാത്താശ്രിത വത്സലാ 
മഹതശക്തിയാം നി൯ ദൈപാശ്രയം 
കൊണ്ടെന്നു മളം ഉറപ്പിക്ു 

മനുഷ്യരിലും ദൂതന്മാരിലും അതി 
സുന്ദരനായോനേ 
അന്ദദിനം നി൯ ദിപ്ൃയസെന്ദയ്യം: 
എന്നാമോദമാകേണമേം 

396 

സൂരാജ് --ചെമ്പട 

നീയല്ലോ ഞങ്ങധക്കുള്ള 

ദിപ്യസമ്പത്തേശുവപേ 

നീയല്ലാതില ഭൂവില് 

ആഗ്രഫിപ്പാനാരുമേ 

ചരണങ്ദറഠം 

നീയല്ലോ ഞങ്ങാംക്കായി 

മന്നിടത്തില് വന്നതും 

നീചരാം ഞങ്ങമുടെ പാവ. 
മെല്ലാമേററതും-- നീയേ 

കാൽവറി മലമുക്ലേറി 

നീ ഞങ്ങാക്കായി 
കാല്കരം ചേന്നു തൂങ്ങി 

മരിച്ചയിരേകി യ. നീയേ 

അന്നന്നു ഞകങ്ങശക്കു ള്ളതെല്ലാഠ 

തന്നു പോറഠുന്നോ൯ 
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ഇന്നുമെന്നും ക്രടെയുണ്ടെം 

ന്നുള്ള വാക്കു തന്നവ൯--- നിയലോോ 

4 ശത്രുവിന്നഗിയ്തതൂം 
ശക്തിയോടെതുക്കുന്ന 
മാത്രയില് ജും തന്നു, 
കാത്തുസ്ൂക്ഷിചീടുന്ന--- നീയല്പോ 

5 ജനകനുടെ വലമമന്നു 

നീ ഞങ്ങാംക്കായ് 
ദിനംപ്രതി പക്ഷവാദം 
ചെയ്യു ടീപിചീടുന്ന-- നിയലോ 

൫ ലോകത്തില് ഞങ്ങശക്കുള്ള._ 
തെലാം നകഷ്ടമാകില്ലം 
ലോകക്കാ൪ നിത്യം ദുഷിചീടില്ം 
പൊന്നേശു൨േ_ നീയല്ലോ 

7 നിത്യജീവമൊഴികഠം 
' നിന്നില്ണ്ടു പരനേ 
നിന്നെ പിട്ടടിയങ്ങഠം 
ഏങ്ടപോയി വസിക്കും__. നീയല്ലോ 

3917 
ചെഞ്ചുരുട്ടി---അടന്ത 

അയ്യയ്യോ ! ഏനു ദൈവമേ ! 
കരുണ ചെയ്യേണമേ 

അയ്യയ്യോ! ഞാനെന്തു ചെയ് വൂ 

ചു രണങ്ങറം 

തിദ്മയല്ലാതെന്നിത_നന്മയില്ലൊന്നുമേ 
കലന്മനം നിറീടുന്നേ-_ അയ്യയ്യോ 

ഗു 
കണ്ണുകഗകൊണ്ടുഞാ൯.- കണ്ടു മോഹിച്ചവ 
മ്ദേ്്റിയാല് എന്സ്്റമിലേ-_ അയ്യയ്യോ 

കാതുകളോ ദുക്ട_ ബോധ നകഠംക്കായി 
സാദരം വിട്ടേനയ്യോ__ അയ്യയ്യോ 

4 [്യ്യ്യോ 
വാകൊടണ്ടു ഞാ൯ ചൊന്ന_വാണികലയ്യ. 
ആകെ അശുദ്ധിയല്പോ_. അയ്യയ്യോ 

[ക്കൊരു 
കൈകളാല് ഞന ചെഴ്യു. ദൂഷഷ്ക്രിയകഠം_ 
കയ്ക്കും കണക്കുമിലേ__ അയ്യയ്യോ 

0 
കാല്ചക്ളോടിയ-പഠതകമോക്കുകില് 
മാലിന്യം തന്നെയല്ലോ അയ്യയ്യോ 

സന്തതം ഏന്നുടെ ചിന്തകലാകവെ 

ഫന്ത മാ പാതകമേ--- അയ്യേ 

നന്നോ നിന്നേട്ടേ-തന്നേ പിഴച്ച നി൯ 
സന്നിധൌ പാപം ചെയ്യേന൯---- അയ്യേ 

രക്തപ്പകയിതനിന്നെന്നെ പിട്ടുവിക 
ശക്തനേ നി൯ കൃവയാല്-- അയ്യോ 

308 

ആശിഷം നല്ലേ, ണമേ_മശിഫായേ 
ആശിഷം നല്ലേ,ണമേ 

ച്രണങ്ങറം 

1] ഈശനേ നീയെന്യ്പേ 
ആശ്രയമാരുളല്ല! 
ആശ്രിതപത്സലനേ 
അനുഗ്രഹമാരിയയ കണമേ__ ആശി 

ഉ ആശഗ്രഫിക്കുന്നവ_ 
കായി നിന്നെത്തന്നേ 

ശീഷ്രം നീ നല്ലീടുമേ [്ന്നേ൯ 
സന്ദേഫമിലലോത്തിതാ കെ.ഞ്ചിട്ട_ 

39 ആശ്രയം നീ തന്നേ 
ഭറുസരാം ഞങ്ങശക്കു 

പിശ്രുതവ്യുന്ടിതനേ [--ആശി 
നിന്നെത്തന്നെശീഷ്രം നിനല്ലേ,ണമേ 

4 കാശിനുപോലുഥീ- 
ദറാസകി ലല വില 
മാശില്ലാ പലഭനേ [ ണമേ-ആശി! 

നി൯ നാമത്തില് ദാസരെ കേഠംക്കെ_ 

9 രാജക്മാരനേ 

പ്ല ജിതപ്ണ്ണ്ൂനേ 
സവ്ൃജ നേശ്വരനേ. 
യനാരതം കാത്തരുള_ംപരനേ_ ആശി 

6 തേജസ്സിനാത നിന്െറ 
ദാസരെയാകെ നീ 
ആശ്ചയ്യമായി നിറയ്ക്കു “ [ആശി 
നി൯നാമത്തെവാഴ്്ിപ്പകഷ്ണ്രീടുപനേ_ 
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49 
രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

വിതെഷിടുക നാം സ്വദ്ലൂത്തിനെറ വിത്താം 
ക്രിസ്തു സുവിശേകഷം-ഫൃദയങ്ങളില്. 
ആത്മമാരി പെയ്യും-ദൈപം കൃപചെയ്യം 
തരും കൊയ്ത്തിനേയും-തക്ക കാലത്തില് 

കൊയ്ത്തു കാലത്തില് നാം സന്തോഷിച്ചും 
കററകഠ ചുമന്നും കൊണ്ടു വന്നീടും 

2 
വിതെചീടു കനാം-സ്റ്റേഹത്തി൯അഭ്ധ്വാനം 
കരുനാളു.ംവ്യത്ഥാ-അല്ല ആകയതേ [ടി൯ 

എന്നാ പ്രാത്ഥിചീടി൯_വേലയില് നിന്നീ. 
വിത്തു നനെചീടി൯- കണ്ണനീരിനാല്__. 

 ] 

വിതെചിടടക നാം-വദ്ധനയെ ദൈവം 
ന്നല്ല്യം സവ്യനേരം_ത൯ വന് ശക്തിയാല് 

വേനല്ലകാലം വ൪ഷം-കാററു ശീതം ഉഷ്ണം 
ചയ്യയം ദൈവഇഷ്ടം.. ഭൂമി നില്ലകൂം നാ. 

ി 

വിതെചീടുക നാം തടസ്ഥം അനേകം 
സാത്താ൯കൊണണ്ടെന്നാലും-ത൯വൈരാഗുൃ.- 

ച ത്തില് 
തമ ന്നുപോോകാതെ. സ്നേഹവും വിടാതെ 

നിലുംക്ഷിണ്ടികാതെ-ക്രിസ്ു൯ശക്തിയില്_ | 

9 
വിതെചീടുക നാം വിതെക്കുന്ന കാലം 
അവസാനിച്ചിട്ടം എത്ര വേഗത്തില് [തെ 
ഇപ്പോഗവിതെക്കാതെ-ഇരുന്നാതകൊയ്യാ. 
രക്ഷകന് മുമ്പാകെ. നില്ലകംലജുഷ്ടയില്-- 

6 
വിതെചീടുക നാം ദിപ്യസമാധാനം 
മുമെചീടുപോല.ം ശ്മുമ്യദേശത്തിരു 
മരുഭൂമി കാട്ടം ഉത്സവം കൊണ്ടാട്ടം 
പവ്വതത്ങഗ പാട്ടം-ദൈവതേജസ്സിര--- 
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[[ യഹോവാ പാട്ട്ന്നു 

ഭൂലോകം: സകലം 

ത൯ പദപീഠമാക്ുന്നു 
സ്വഗ്ഗം സിംഹാസനം 

യഹോവാ വാഴ്ചന്നു 
സന്തോഷിക്കുക നാം 
താസ സത്ൃയദൈവമാകുന്നു 

താ൯ നിതൃരാജനാം 

യഫോവാഠ വാഴ്ചിന്നു 
സ്വ൪ലോ കത്തില് ഏല്ലാം 

സദ ഒരുങ്ങി നില്ല്ംന്നു 
ചെയ്യാ൯ ത൯ നിയം 

യഫോവാ വാട്ടിന്നു 

സ്ൂയ്യന്ും ച്നും 

ത൯ചൊരു പ്രമാണ്ടിചോട്ടുന്നു 
ആകാശവും സവ്വവും 

യഫോവാ വാട്ടിന്നു 

റും സുദ്രവും 

തന് വാകിന്നു കിക്കെടന്നു 
പ്രപഞ്ചം ഒക്കെയ്യും 

യഹോവാ വാട്ഠിന്നു 

മിന്നീട്ുന്നു തന് വാഴം 
വ൯പാറഠറകഠ പിളരുന്നു 
ത൯വാകിന്൯ ശക്തിയാല് 

യഹോവാ പാട്ട്ന്നു 

താ൯ സാത്താന രാജത്വം 

എല്ലാം നിജൂലം ആക്കുന്നു 
വൃത്ര൯ മുഖാന്തരം 

യഫോവാ വാഴജ്ന്നു 

പാപത്തി൯ വാ താ൯ 
ഉള്ളിതനിന്നു നീകീടുന്നു 

ത൯ വാടി സ്ഥാപിപ്പാ൯ 

യഫോപാ പവാട്ടിന്നു 

തന് രാജ്യം ആത്മാവില് 
സന്തോഷം നീതിയാകുന്നു 
വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തില് 

യഹോവാ പാഴ്ചന്നു 

ത൯ സമ്മതം വിനാ 
നി൯ ശിരസ്സി൯സ കഓാ൪ രോമവും 

നശിപ്പാ൯ പാടില 

യഫോവാ പാട്ടിന്നു 

ത൯ ഭക്ത൪ നയ്മയ്ക്രായ് 
സുഖത്തിലും ഭൂഃഖത്തിലും 
എല്ലാററിലും ത൯ കൈ 
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രാല്യവും ശക്തിയും 

എന്നേക്കും തമസേറതാകുന്നു 

എല്ലാ മഫത്വവും. 

401 
രാഗം ഉംഗ്ലീഷ് 

1 വേലയ്യു, വേലയ്യു 
. ദൈപവടഠസന്മാ൪ നാം 

ക്രിസ്പ൯ കാണിച പാത 
നാം പി൯ ചെല്ലണം 

ഇങ്ങു വാഴ്സ്വാ൯ അല 
ശുശ്ര്രക്ഷ ചെയ്യാ൯ 
ഇഹത്തില് പിറന്നു 
സ്വശ്രാജാവു താ൯ 

യത്നിക_യത്നിക 
തേടുക_നേടുക 
ആശിക്ച_പ്രാത്ഥിക്ക 
കത്താവുയ വരും വേഗത്തില് 

2 വേലയ്യ, വേലന്യും 
ച്ററും നോക്കുക നാം 

എങ്ങും വാഴം അസത്യ. 

ത്തെ പോക്കുക നാം 
സവ്ൃസ്ൃക്ട്രിയും യേശു. 
വെ കാണുവരെ 
ഉയത്തീടടകു നാം സത്യ. 
മും കൊടിയെ. 

3 വേലയ്യു, വേലയ്യും, 
ദൈവഴ്രോഫങ്ങും 

പ്യാജു മാഗ്ലുങ്ങഗ 
നാശത്തി൯ മോഹങ്ങളും 
ഭൈപ്പഭൂമിയിത 
വദ്ധിക്കുന്നോര സമയെ 
സ്വസ്ഥത യോഗ്യമോ 
ക്രിസ്ത൯ ദാസന്മാരേ. 

4 വേദലയ്യു, വേലയ്യു 
ഇന്നു രക്ഷയി൯ നാര 
എയിലും നിത്യവും 

പാപ ശിക്ഷകമഠല് 
ആയിരം ആയിരം 
നശിചീടുന്നിതാ 
രക്ക്ധിപ്പാ൯ രക്ഷിപ്പാ൯ 
എ൯ സഃഫാദരാ ൮൦൨ 

9 
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പേലയ്യു, വേലയ്യ 
ഓരോ കമ്യങ്ങമും 
പരിഫാസങ്ങ൦ 
ഫിംസകമ നക്ജങ്ങളും 
സഹിച്ചും വഹിച്ചം. 

കൊഴണ്ടെദ്ധ്വാനികുക നാം 

ഏന്നാല് നാം ക്രിസ്മൂവിന൯ 

സത്യസേവക൪ ആം-- യത്തി 

വേലയ്യു, വേലയ്യു,, 
പിന്നെ സ്വസ്ഥതയ്യം 

ക്ത്ത൯ ദാസരാം നാം 

നിത്യം ആസ്വദിക്കും 

എ൯ സന്തോക്കത്തിലേക്കു 

പ്രകാശിക്കുക 

ഏന്നു താ൯ അരുമിചെയ്യും 
ഹല്ലേലുയ്യാ-- യത്തി 

രാഗം ഇംഗ്ലീഷ് 

കേഷക്ക കേര ഒറു കാഫമം 

മോചനം സ്വാതന്ത്യം 

ദൈവത്തി൯ വിള ം:ബരം 
മേചനം സ്വാതന്ത്ര്യം 

നാശമാകും ഏവക്കും 
ഭുഗ്ൃയയോവേരു വത്സരം 

ഫോക്കിപ്പി൯ എലാടവും 
മോചനം സ്വാതന്ത്യം 

ചൊല്ലവി൯ കാരാഗ്ൃഹേ 
മോചനം സ്വാതന്ത്യം 

കേഠംക്കവി൯ ഫേ ബദ്ധരേ 
മോചനം സ്വാതത്ത്യം 

ക്രശിന്േലെ കാണുവി൯ 
നിത്യമാം ഉദ്ധറാരന്നം 

യേശുവോടു വാങ്ങുവി൯ 
മോചനം സ്വതന്ത്യ്ം 

ദൂക്ടന്മാരെ രക്ഷിപ്പാ൯ 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം 
ശിക്യൂരാകി തീക്കുവാ൯ 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം 

ദൈവസ്സറേഫം കാണുവി൯ 
വാഴ വി൯ ത൯ കാരുണ്യം 
ടീവ൯ ദാനം ്രാപിപ്പി൯ 
മോചനം സ്വാതന്ത്രം 
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പാപഭാരം മാഠുവാ൯ 

മോചനം സ്വാതന്ത്യം 

മായ സേവ തീരുവാ൯ 
മോചനം സ്വ തന്ത്രം 

ഡാ സെദഭാഗ്ൃവാത്തയെ 

എങ്ങിനെ നിഷേധിക്കാം 
ഇത്ര പല്യോ൪ രക്ഷയെ 
ശഗോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം 

സ്വദ്റം സാക്ഷി പുത്രനില് 
മോചനം സ്വാതന്ത്യം 
തക്കം വേണ്ടാ ഭൂമിയില് 

മോചനം സ്വാതന്ത്യം 

വിശുദ്ധാത്മ മുദ്രയാല് 
ഉണ്ടു പൃണ്ണനിശ്ചയം 
പ്രാപിക്കാം വിശ്വാസത്താല് 
ഥോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം 

പവ്ൃതങ്ങഗം കേഷക്കട്ടെ 
മോചനം സ്വാതന്ത്യം 

ആഴങ്ങഗം മുഴങ്ങട്ടെ 

മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം 
ദ്വീപും കേട്ട ചൊല്ലട്ടെ 
യേശുനാഥാ വന്ദനം 

സുക്ജിയെല്ലാം പാടട്ടെ 
ഥമോചനാ സ്വാതന്ത്രം 

ടി 

463 
ഇഗ്റിഷ്--ഏകതാളം 

പല്ലപി 

ദൈവത്തിന്നും കുഞ്ഞാടിന്നും 

ഉള്ള സിംഫാസനത്തിന്൯ 
കീഴിതനിന്നൊഴ്്ക്ുന്നിതാ 
ശുഭൂമാം ജീവനദ। 

ചരണങ്ങറം 

എന്നു ളജിത ത്രിയേക൯ തന൯െറ 

സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ച 

അതി ലധിപസിചെനെറ 

ജീപനെ ലൃതുക്കുന്നു- ദൈവ 

എനെ മാലിന്യം കഴകി 

പുണ്ടയമാക്കുന്നു സദാ 

ജീപ൯ സ്നേഹം ഏന്നകമെ 

നിറയ്യ്യന്നലലേലൂയാ--- ദൈവ 

3 

100 

11 

അഴിയാത്ത ജീവശക്തി 
അന്തരഭാഗേ ഒഴകി 

ഏന്നെയേററം ശക്തനാകി 

ഒരുക്ഭന്നാശ്ചയ്യമായ് ദൈവ 

ഈ നദി കടന്നുചെല്ലം 
ദേശമൊക്കെ ജിപിക്കും 

വരണ്ട ഫൃദയം മേലാല് 

ഏദനെഃപാലായിടും-- ദൈവ 

കാട്ട ദേശം വനവും 

റുള്കിചാനന്ദിചിടും 
ശാറോ൯ശോഭയുമതിന്നു 
ഭംഗിയിടുണ്ടായ്യരും-- ദൈവ 

ദൈവതേജസ്ക്സറന്നു ളില് ശോ- 
ഭിക്കമതിന്നാനന്ദം 
കൊണ്ടു ഞാനും സ്പോത്രജീവന്൯ 
തുടന്നീടും നിരന്തം--- ദൈവ 

ഈ നദിയിലെ൯ സഭക്കതം 
പ്ൃണ്ുമാക്ും നേരത്തില് 
ശത്ര്രവ൯ ശല്യങ്ങളെ.ഠന്നും 

ഏശുകില്ല ഏമെറ മേല്.-- ദൈവ 

എന്ദെറ സൂജ്യന്നില പിന്നെ 

അസ്ധൂമനം നിഴ്ണുയം 

മങ്ങലില എസ ചന്ദരന്നും 

ശോഭയെന്നും ഏഛരിയും--- ദൈവ 

എന്റെറ കാതല് വേഗത്തിലോട്ടം 

ശോഭയുള്ള പാതയില് 

സ്വധ്റപടിപാതില് തേട്ടം 
ചേരാ൯ മണവറയ।[ത---- ദൈവ 

ദൈവത്തി൯ സ്നേഹസാഗരം 

ഓത്തെന്നിത വെരുകുന്നു 

വിസ്മയം അതിണ്െറ ഭാരം 

എന്നിലേററം ശുങ്ങൂന്നു--- ദൈവ 

ഇപ്പഴപോടിത്ര സ്നേഹം 

അപ്പനേ ! നിനക്കുണ്ടോ $ 
ആനന്ദ വിവശതയാല് 

ഞഠനടിവെട്ടന്നഹൊ !--- ദൈവ 
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കുഞ്ഞാടാം ക്രിസ്നേശുവി൯ 
രക്തത്തി൯ കീഴ് സങ്കേതം മമ 
കക്യദുഃഖങ്ങള കറി വീ. 
ണ്ടഫോ_ദൈപ 
കോവമാകെ നീകി ഏന്നെ 
ചേ.ത്തഫോ ! 

ഡ്േശുവിനു മരണുമാം 
ചെങ്കടലില് മുങ്ങുകമൂലം 
യേശു ജിീവനോടടിയനേ_ 
കമുയ്്- പാപ 

നാശജീവ൯ ചെങ്കടലില് 
താ-ണുപോയ് 

എന്നകമമ വാഴ്ചന്നു ശ്രീയേശുവിന്നു_ 
യിരപ്പുജീപ൯ 
തന്നിലെന൯ ജീവന് റുതുക്കമാ_ 
യല്ലൊ_മഹഫാ 
ഉന്നതനോടടു സംബന്ധം 

ചേ. ന്നല്ലോ ി 

ദൈവസാന്നിദ്ധയമല്ലെ എ൯ മുന്നില് 
പ്രശോഭിചീടുന്നു 
ദൈവപപരിശുദ്ധത സാഥീ_ 
പ്യമായ്_ഫാ! എ൯ 
ദൈവസം സ്റ്റ വിഘ് നവും 
നിങ്ങിപ്പോയ് 

പരിശുദ്ധനന്തരംഗ വാസിയഃയ് 
ഭരിച്ചീടുന്നു 
പരിശുദ്ധജീപ൯ മുതിന്ീ__ 
ടടന്നു- എന്നില് 
പരിശുദ്ധാലയം 
ഉയന്നി. ടുന്നു 

മഫത്വധാരിയാമേശു ത൯ ഴ് 
വിശുദ്ധാവിയാലെന്നില്, 
മഫര ശക്തി പക ക. 
ടാക്ഷിച്ച-ദൈവ 
ബഫുമതിയായതും 
പ്രകാശിച്ചു 

കത്താ നി൯ സ്വപ്രതിമയായ് 
എന്നെ മറുരുപമാകി 
കാത്തു തേജുസ്തരിമക്ണം 
നാഗ. ക്കനാടം. മാധ്വില് 
ചേര്യത സ്വഷ്ല്രുപിയാകി 
മേരക്ക___മേത, 

നാഥനാമക്രിയ-_ആദിതാളം 

ഖണ്ഡങ്ങള് 

യേശുരക്ഷകനെനെറ 
ഏററമരുമനാഥ൯ 
നാശപാത്ൂമായൊരെന്൯ 
ക്ലേശത്തെയൊഴിച്ച താ൯- 
താതന്റെറ മടി പിട്ട 
ഭൂതലമതില് വന്നെ൯ 
പാതകത്തിനായ് താന് 
ഗോല്ഗോഥാവില് മരിച്ചല്പോ__. 
ഇത്ര സ്നേഫവാനാമെ൯ 
രക്ഷ്ഥ കന്നെ നിക്കു _ 
തത്രെയും ൭ കാുടടക്കുന്നേ൯ | 
ഫൃത്തി൯ പ്ണ്തയോടെ.- 

ശുദ്ധതയി൯ മാദ്റെ 
കൃത്യമായ് നടപ്പാ൯ ത൯ 
സതൃവചനമെനറെറ 
നിത്യാഫാരമാകെണം 
മന്നില് വാസമുള്ളെന്നും 
തന്നോടുള്ള സംസം 
ഏന്നോഫരിയായെന്നാല് 
ധനൃ൯ ഞാ൯ സദാ നൂനം 

ലോകത്തില് ഹനിക്കുണ്ടാം 
ശോ കങ്ങളിലാശ്വാസം 
ഏകുന്നെന്െറ പ്രിയര_ 
ക്ഷാകര൯ കനിവോടെ 

മാനസേ വസിച്ചാത്മ_ 
ഭാനങ്ങ൦ ചൊരിഞ്ഞേററം 
താനെന്നും ഫൃഭയത്തില് 
ആനന്ദമരുളുന്നു__ 
കാണും പേഗമ് കഷ്കഠം 
(്രാണനാഥനെയപ്പ്പോഠം 
ആനന്മമതിന്നു സം 
പ്ലണ്ണുത വരും ആമെ൯൨ 

366 ഫംസദ്ധ്വനി---രൂപകം 
ഖണ്ഡങ്ങള് 

] ദൂഃഖതാ ഴു-രയതാകും 
ഭൂമിപാസം- വിട്ട ഞാ൯ 
സ്വഗ്ലനാടി-ലേക്കു യാത്ര 
ഷ്ല്ലിപ്പെഷൊരു..ങ്ങന്൭ ഫ.... 



ഡ്, 2.1വവ്08 

എന് പ്രിയപ്പെ_ ട്ടോരെയെല്ലാം 
ഏല്ലി.ഷിട്ട- ന്നേനിതാ 
അസ൯വു) തിങ്ങും_സ്വരപിതാവെ 
നി൯ കരങ്ങ-മി ലിപ്പോ. 

നിത്ൃഭാഗ്യ-നാടതില് വ- 
ന്നെത്തിടുന്ന-നാശപരെ 

കാത്തുകൊടള്ളേ-ണമേ നാഥാ 

ഭ്രാമായെ- ല്രാരെയും--- 

ഒന്നുവോലും-നമ്ജുമായ്ക്യോ. 
കാതെ വാതില്. നിന്നുടെ 
സന്നിധിയിത്_-വന്നുചേരാ൯ 
ഉന്നതാ തു-ണെക്കു ക 

ദൈവട്ടത൪൨- കൈകളിലെ. 

ന്നെ വഫിപ്പ_തിന്നിതാ 
ഭൂവിര പന്നി -റങ്ങിളുന്നു 
ല്യോവില്നിന്ന-നേകം പേര 

ടൂതരി൯ ഗാ-നമതു കേ. 
കാതിനിമ്പ- മേററവും 
മോദമേകും-സ..ശ്ഠവീണാ- 

നാദവും മ- നോഫരം--. 

സ്വഗ്ൂയെഠു_- ശാലേമിനെറ 
തദ്വാതിത്_ ക്ളിതാ 
ഭാഗ്യലോക്- വാസികളെ. 
കണകകുഠരു കാണുന്നു ഞാന്൯--- 

സൂയ്യകാന്തി-യോടുക്രടെ 
ചാരെ നില്ല ന്നാരഫൊ 
തൂശിചെ൯പേ-ക്ട മരിചോ- 
രേശരക്ഷി-താവിതോ 4 

ആണ്ടിയി൯ പ-ട്ട്വിതാ ഞാ൯ 
കാനുന്നു ത൯.പാണ്ടിയിര 

പ്രാണനാഥന് തന്നേ ന്മൂനം 

ഫാ ! പരമാ-നന്ദമേം 

1] കൃവ കൂവ കൂവ തന്നേ 

കൃപയുടെ പൈതരു ഞാ൯ 

കൃവയാലെ൯ ഹൃദയത്തെ 

കുവന്നു രക്ഷ്ഥാകര൯ 

പ്രതിക്രലങ്ങള്െ നിക്കി 

അതിമോദം ഫുദയേ 

സതതം തന്നീടുന്നെന്നില്. 
കപയാലതുൂന്നത൯ 

നിത്യനായ രക്ഷകസെറ 

രക്തമതാല് കഴ്ട്കീി 

പുത്രനാക്കി നിതൃജീവ൯ 
മാത്രതോഠും തരുന്നു 

ഹല്ലെലുയ്യഠാ ഫള്ലെലുയ്യ്യാ 
ദൈവമാം ത്രിയേകന്നു 

ഫള്ലെലുയ്യാ ഫജ്ലെലുയ്യാ 
ഫാല്ലെ ലൂഷ്യാ വന്ദനം 4 

സമയമാം രഥത്തില് ഞാ൯ 
സ്വശ്ശയാത്ര ചെയ്യുന്നു 

എ൯ സ്വദേശം കാണ്ടതിന്നു 
ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു 
ആകെ അല്ലനേരം മാരും 

ഏനെറ യാത്ര തിരുവാ൯ 
യേശുവേ നിനക്കു സ്യലോത്രം 

വേഗം നിന്നെ കണ്ടം ഞാ൯ 

രാവിലെ ഞാന് ഉണുരുമ്പോഗ 
ഭാഗ്യമുമ്മോര നിശ്ചയം 
സെറ യാത്രയുടെ അന്തം 

ഇന്നലേക്കാഗ അടുപ്പം 

രാത്രിയില് ഞാ൯. ദൈവത്തിമെറ 
കൈകളില് ഉറങ്ങുന്നു 
അപ്പോം ഏ൯ രഥത്തിനെറ 
ചക്രം മുമ്പോട്ടോട്ടന്നു 

തേട്ടുവാ൯ ജഡത്തി൯ സുഖം 
ഇപ്പോോശ അല്ല സമയം 

സ്വന്ത നാട്ടില് ദൈവമുഖം 
കാട്കെയത്രെ പാഞ്ചഛിതം 

ഭഠാരങ്ങാ ക്രടുന്നതിന്നു 
ഒന്നും വേണ്ടാ യാത്രയില് 
അല്ലം അപ്പം വിശപ്പിന്നു 
സ്വല്പം വെള്ളം ദാഫിക്കിത 

സ്ഥലം ഫാ മഫാ വിശേകും 
ഫചം എത്ര മധൂരം 

വേടെ വേണ്ട ഭൂപ്രദേശം 
അല്ല എന്റെറ പാല്പിടം 

നിത്യമായോ൪ വാസസ്ഥലം 
എനിക്കുട്ടു സ്വസ്ലത്തിത 
ജീവവൃക്ഷത്തിനെറ ഫലം 
ദൈവചദുദീസായില് 

എന്നെ എതിരേല്ലാനായ് 
ദൈവദ്ദത൪ വരുന്നു 

വേഴ്ടുമ്പോലെ യാത്രദ്ക്യായ് 

ലുതുശക്തി തരുന്നു 



സാമാന്ൃഗീതത്അര 

9 ശുദ്ധന്മാക്കു വെളിചത്തില് 
ഉള്ള അവ കാശത്തി൯ 
പങ്കം തന്ന ദൈവത്തിന്നു 
സ്യോത്രം സ്നോത്രം പാട്ടം ഞാ൯ം 

26൫609 സിങക്കളം--ആദിതാളം 

1 സങ്കടത്താല് ഞാന് തലന്ര 
സങ്കേതം തേടി നടന്നു 
തകരുധിരം പകന്ന 
ചങ്കു രക്ഷക൯ തുനന്നു 

ഉ പാപഭാരം നികിതന്നു 
ശാപവുമെല്ലാമകന്നു 
പാവനാത്മാവെ പകന്ര 
ദൈവസ്നേഹം ഏന്നില് തന്നു 

ജ ഉദ്മമതിലെ൯ ദൈവം താ൯ 
പട്ളികൊണ്ടു പാണ്ടിടുവാ൯ 
വല്ലഭന് എഏഴന്നെട്ളിയാ൯ 
കല് നെഞ്ചിനെ മാംസമാക്കാ൯ 

4 കല്ലനകമം കാപ്പാ൯ ശക്തി 
അല്ലമിലാഞ്ഞെന്നില് പ്രാപ്പി 
അപ്പനനുഗ്രഹിച്ചന്നു 
കെരുവൃതാ നമ്ങൂണ്ടായി വന്നു 

5 പാപശക്തികള കന്നു 
ദൈപശക്തിയുദ്ളില് വന്നു 
ദൈവ൮വഭപനമതാകി 
ദൈവവാസമുമ്മിലാക്കി 

6൭ ഇത്തരമനുഗ്രഫഹങ്ങഠം_ 
ക്കെത്രയോ അപാരരനാഥി 
ചത്ത നായിതാ നി൯ പാദം 
മുത്തി പണുങ്ങി പാടുന്നേ൯ം 

370 
] ഹഫുപ്പോഴ്ചം ഞാന് സന്തോഷിക്കും 

ഏഎസ യ്േശു ഏന്ദെറ ഗാനം 
എല്ലാടവും ആഘോഷിക്കും 
൫൯ രക്ഷകനെറ ദാനം 

യേശുവേ നി സ്വ്്ൂത്തില്, 
ഏ൯െറ നാമം എഴുതി 
ആരും എട്ട ക്കാത്ത ഈ 
ഭാഗ്യം ഏ൯ സന്ത്മോഷ്ചം 

8 നിന് രാജ്ൃത്തിന്നൊര ന്ൃനായ് 
ഭൂമിയിരു ഞാ൯ ഉഴന്നു 
നീ വന്നതാലെ ധന്യനായ് 
പ്രവേശനം നീ തന്നു__ യേശു 

ടി 

ടി 

൧. 

൩൬൯ 

99 

മഹത്വമുള്ള രക്ഷകാ നീ 
തന്നേ സ്വഗ്മവാതില് 
സ്വഗ്ലീയഗീതങ്ങഗ ഇതാ 
ധ്വനിക്കുന്നെന്െെറ കാതില്.-- യേശു 

ഈ ലോകത്ത(ത ഒര മാനവും 
എനിക്കില്ലെങ്കിചെന്തു ? 
സ്വഗ്ലീയ വേരും സ്ഥാനവും 
തരും ഏന് ദിപൃബസ്ധു-- യേശു. 
൫൯ നാമം മാച്ചകമവാന്൯ 
പിശാചി നാല് അസാദ്ധ്യം 
ഏന് യേശു ശക്തന് കാക്കും താ൯ 
തന് രക്തത്തി൯സമ്പാലും- യേശു 
മൃതയുവി൯നാഠം ൩മീപിച്ചാത 
ഇങ്ങില്ല ക്ലേശം താപം 
ഏന് ജീപ൯ ക്രിസ്പ൯ ആകയാല് 
മരിക്കയാലും ലാഭം__ യേശു 

തന് ന്യായതീല്പു കേശക്കുമ്പോഠം 
അനേക൪ ഭൂമിചിടും 
ഏനിക്കോ യേശുരാജ൯ ചൊൽ 
നിത്യാനന്ദം നല്ല്ടും__ യ്യേശു 
സന്തോഷ്ഷമേ സദന്താഷമേ 
എ൯ ദൈവത്തിന്നു സ്യലോത്രം 
൨4൯ ജിവനാം ഏ൯ യേശുവേ 
നീയും സ്കൂതിക്കുപാത്രം_ യേശു 

371 
തെമ്പാകും 

ആലോചിക്കാഞ്ഞാല് 
അയ്യയ്യോ ഭയങ്കരമേ 
ആലോചിക്കാഞ്ഞാല് 
നിഭാഗ്യമല്ലോ 

സന്തോഷസംഭവങ്ങംര 

ഒന്നുമില്ല മന്നിടത്തിര 
സംകടം മാ സംകടം 
സമസ്പുശാവമന്നിടത്തില്__ 

കാഷ്യയെന്തു വാഷ്ടയെനത്തു 
കണ്ട മോടി മാനമെന്തു 
താഷിയെന്തു വീഴ്ഴയെന്തു 
സത്യനില പാരിചെന്തു__ 

സൊഖ്യമെന്തു ഭംഗിയെന്തു 
ശക്തിയാ നന്ദങ്ങളെന്തു 
ഭാഗൃവും നിഭാഗ്യവും 
സന്തുഷ്ടിയും മായയല്ലെ__ 

ആലോ 

ആദലോ 

ആലോ 
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പല്ലവി 

സീയോ൯ സഞ്ചാരികളേ ! 

നിങ്ങഠം ശീഷ്മുണന്ന കെധവി൯ 
സീയോ൯-യാത്ര-മദ്ധേ 
നിങ്ങാം_എന്തിനുറങ്ങീടുന്നു 

൮ രണങ്ങറം 

നിദ്രയിതനിന്നുണരാ൯ 
നേരം വന്നുകഴ]യുന്നിതാ 

നിദ്രാ ഭാ രംനിത്ങഗ 

വിട്ടെഴന്നുശോഭിച്ചകൌ൦ംവി൯-- 

വക്ചകാലം കഴിഞ്ഞു 
മാറിപ്പോയി മഴയ്യും (പ്രിയരേ 

വുജ്ജുങ്ങളി-താ ഭൂ_ഥിമേത 
കാണപ്പെടുന്നു നന്നായ് --- സീ 

പാട്ട പാടുന്ന കാലം 

വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷികശക്കു 
കാട്ട പ്രാവിന൯-ശബ്ദം 
നമ്മുടെ ദേശത്തു കേശക്കുന്നിതാ- സീ 

അത്തിവൃക്ഷം തളിത്തു 
തന്െദെറ പച്ചക്കാ്റ്രഗാ തരുന്നു 

മുന്തി_രിയി- ലങ്ക. 
ലകഠം സെരരഭ്യം തൂ കീടുന്നു-- സീ 

എത്രത്തോലമുറങ്ങും 
നിങ്ങാം ബോധമിലാതിനിയും 

മാത്ര നേര_ത്തിന്നു൦ര 

കത്ത൯ പന്നണഞ്ഞീട്ടമഹോ-_ സീ 

കത്ത൯ വരുന്ന നേരം 

നിങ്ങ നിദ്രയിലാകുമെങ്കില് 

എത്ര-പരി-താപ.- 

മെന്നു ഒത്ത്േകൊണ്ടിക്ഷണത്തില്.-- 

വേഗമണന്നുകെഗാക 

സ്വദ സിയോന് തിരുസഭയേ 

വേഗ ൦ നീയു-ണന്നു 
കഠണ്മാ൯ കാത്തിരിക്കുന്നു കുത്തന്--- 

ക്ട്വ്9 
കനിപുഒള യേശൂജവ 

നോക്കേണമേ 
നശിക്കുന്ന ജനത്തെ 

നോക്കേണമേ 
നീ ചെയ്യാഞ്ഞാത യേശുവേ [ 

ആമ രക്ഷ്മിക്കം ജനത്തെ ₹ 

മു 

10 

11 

നിനെറ രക്ഷാവേലയെ 
ചെയ്യയേണമേ__ 

മനുക്ഷൃനെറ വൂത്രനേ 
നോക്കേണമേ 
സ്വന്ത ജഡരക്തത്തെ 

നോക്കേണമേ. 

ജീപ൯ നതക്ും നാഥനേ 

നോക്കേണമേ 
പാപത്താലെ ചത്തോരെ 

സനോക്കേണമേ-- 

വെമിച്ചമാം യേശുവേ 
നോകേണമേ 

ഇരുമാം ആത്മാക്കളെ. 

നോക്കേനെമേ--- 

ചെകിടനെറ വൈദ്യദന 

നോക്കേണമേ 

കേഴംവി പോയ ചെവിയെ 

നോക്കേണധഥേ--- 

സാത്താനെ ബന്ധിചോനേ 

നോക്കേണമേ 
അവന് ബന്ധിചവരെ 

രഗനോക്കേണഥേ---- 

താക്കോല് കയ്യിചുള്ളോനേ 

നോർക്കണമേ 
ഹൃദയപ്പൂട്ടകമെ 
നോക്കേണമേ--- 

വിതെപ്പാ൯ വന്നപനേ 
നോക്കേണമേ 

വിതെക്കുന്ന ശിക്ഷ്യരെ 

നോക്കേണമേ--- 

ശക്തിയുടെ നാഥനേ 

നോക്കേണമേ 
ബലഫീന ദാസരെ 
നോക്കേണമേ--- 

രാജാവായ യേശുവേ 

നോക്കേണമേ 
നിസ ചെഠിയ-സൈന്പൃത്തെ 

നോക്കേണമേ--- 

കൊയ്ത്തി൯ യജമാനനേ 

നോക്കേണമേ 

നിന്നെ നോക്കും ഭൂത്ൃരെ 

നോക്കേണമേ--- 

പെ 

൯ 

നീ 

ന) 

നി 

നീ, 

ന! 






